
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa klageutvalg 
Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset 
Dato: 19.02.2020 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til 
postmottak@nordreisa.kommune.no  – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en 
bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta 
kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 4/20 Klage på avslag på søknad om startlån til 
refinansiering 

X 2019/835 

PS 5/20 Klage på urettmessig krav dobbelt 
abonnementsavgift -ny behandling 

 2016/323 

 
PS 4/20 er unntatt i sin helhet – møtende medlemmer i utvalget får utlevert sakspapirene ved å ta 
kontakt med servicetorget. Det gis ikke elektronisk tilgang til denne saken – kun i papirversjon. 
Sakspapirene skal oppbevares på en slik måte at ikke uvedkommende får tilgang til innholdet, 
og skal tilbakeleveres til utvalgssekretær når saken er ferdig behandlet av utvalget.  
 
 
Jf. forrige møte i klageutvalget ligger reglement for klageutvalget nedenfor – der er gjort 
redaksjonelle endringer jf. ny kommunelov.  
 
  
 

 
 

 
 
 
Det vises til generelle saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, kommuneloven kapitel 5. 
 
§ 1. Oppnevning og sammensetning 

a) Klagenemnda er opprettet av kommunestyret i medhold av forvaltningsloven § 28 annet 
ledd, jf § 5-7 kommuneloven  

 
b) Klagenemnda har 8 medlemmer, hvorav to fra kommunestyret og en fra hvert 

innstillingsutvalg/hovedutvalg. Personlige varamedlemmer fra samme organ som 
medlemmet. 
 
Kommunestyret velger leder og nestleder. 
 
Valgene gjelder for den kommunale valgperioden. 

 
Ved behandling av klage vil kun syv av disse åtte tiltre. Den som representerer det 
utvalget som har gjort det påklagede vedtak, er utelukket. 

Dok id:   
2015/630-2 

Reglement for klagenemnda utvalg i Nordreisa kommune  
 Dok type: 

Politisk instruks 
Utgave: 
1 

Skrevet av:  
Ellinor Evensen 

Gjelder fra 
16.10.2015 

Godkjent av 
Nordreisa Kommunestyre 

Side nr: 
2 

Dok id:   
2015/630-2 

Reglement for klagenemnda utvalg i Nordreisa kommune  
 Dok type: 

Politisk instruks 
Utgave: 
1 

Skrevet av:  
Ellinor Evensen 

Gjelder fra 
16.10.2015 

Godkjent av 
Nordreisa Kommunestyre 

Side nr: 
2 
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Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem 
valgt selv om det er valgt varamedlem. Dersom lederen dør eller blir løst fra sitt verv, 
skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt nestleder. 

 
 
§ 2 Ansvarsområde 

a) Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak truffet av kommunale organer, i 
den utstrekning det ikke er gitt egne klageregler i særlov er lagt til andre, for eksempel 
fylkesmannen. 

b) Klagenemnda skal ikke behandle klager over enkeltvedtak truffet av: 
- Formannskap 
- Kommunestyret 

 
Klagenemnda fatter vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov eller 
forskift, herunder: 

- Klage på enkeltvedtak, der saken er påklaget av en part eller annen med rettslig 
klageinteresse i saken. 

 
§ 3 Klagenemndas kompetanse 

a) Klagenemndas kompetanse reguleres av forvaltningsloven §34 
b) Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, og kan også ta hensyn til nye 

omstendigheter. 
 

c) Nemnda skal vurdere de synspunkter klageren kommer med og kan også ta opp forhold 
som ikke er berørt i klagen. 
 

d) Klagenemnda kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake 
til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. 

 
 
§ 4 Klagenemndas møter 

a) Klagenemnda avvikler møter når lederen finner det påkrevet eller utvalget vedtar det. 
 

b) Videre kan formannskapet, ordføreren, rådmannen eller 1/3 av nemndas medlemmer 
kreve at lederen berammer møte innen rimelig tid til behandling av bestemte saker. 

 
c) Møteinnkalling sendes medlemmene, varamedlemmene, ordfører, rådmann og andre som 

har møterett 8 dager før møtet. 
 

d) Klagenemnda er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og 
deltar i avgjørelsen. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. 
 

e) Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 
 

f) Om habilitet gjelder slik at ansatt eller folkevalgt som var med på å treffe det påklagede 
vedtak, eller som medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, er inhabil og 
ved klageinstansens behandling av saken. Det samme gjelder medlem av klagenemnda 
som er direkte underordnet en ansatt som er inhabil i saken. Sekretær og annen 
kontorteknisk bistand for utenfor disse reglene.  
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g) Medlemmer eller varamedlemmer som har mottatt saksdokumenter har selv ansvar for å 
på påse at dokumentene blir levert kommunen for makulering. 
 

h) Ordføreren og rådmannen har møte- og talerett. 
 

i) Klagenemnda kan innkalle andre for å få opplysninger eller vurderinger av en bestemt 
sak. Slik innkalling kan også foretas av lederen. 
 

j) Møtene i klagenemnda er åpne hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller av 
vedtak truffet i medhold av kommunelovens § 31. 
 

k) Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører. Når en sak behandles i lukket 
møte, plikter nemndas medlemmer, kommunalt tilsatte og andre som måtte være tilstede, 
å bevare taushet om forhandlingene og om de vedtak som gjøres når vedtakene 
inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet.  
 

l) Taushetsplikten varer inntil annet måtte bli bestemt, eller inntil de hensyn som har 
bevirket vedtaket om forhandling i lukket møte, er falt bort. Er også andre til stede under 
forhandlingene om en slik sak, krever møtelederen taushetsløfte fra dem. 
 

m) For øvrig bestemmer klagenemnda selv sin forretningsorden. 
 

n) Det skal føres møtebok. Utskrift av møteboka skal sendes medlemmene av nemnda. 
 
 
§ 5 Sekretariatet 

a) Rådmannen eller den hun bemyndiger har sekretærfunksjon for klagenemnda. 
b) Dersom rådmannen er inhabil, kan lederen av nemnda selv utrede og innstille i de 

aktuelle sakene. 
c) Lederen eller nemnda selv kan også engasjere andre (fortrinnsvis rådmenn fra andre 

Nord-Troms kommuner) til å utrede slike saker. 
 
Kostnader til eventuell ekstern saksutreder skal godkjennes av ordfører. 
 
 
§ 6 Endringer i reglementet 
Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er en 
naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av 
rådmannen. 
 
Øvrige endringer vedtas av kommunestyret. 
  
Reglementet er vedtatt av Nordreisa kommunestyre 16.10.2015. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/323-165 

Arkiv:                231  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 11.02.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/20 Nordreisa klageutvalg 19.02.2020 

 

Klage på urettmessig krav dobbelt abonnementsavgift -ny behandling 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Melding om vedtak - Klage på urettmessig krav dobbelt abonnementsavgift 
2 Søknad om tillatelse til tiltak gnr 1942/47/47 
3 Kart 
4 Brakkerigg i Sørkjosen 
5 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - midlertidig bygg - gnr 1942/47/47 
6 Videre prosess i sak 1942/47/47 
7 Brev-videre prosess i sak vedrørende modulbygg 
8 Mangel ved søknad 
9 Klage på Vedtak i MPU 
11 Klage 
12 Melding om vedtak - Klage på vedtak 1942/47/47 
13 Kommunens vedtak oppheves 
14 Særutskrift Brakkerigg 1942/47/47 
15 Søknad om tiltak - rammetillatelse 
16 Søknad om dispensasjon og byggetillatelse 1942/47/47 
17 Søknad om rammetillatelse 
18 byggfag@betongservice.net_20190226_083609 
19 Innspill til sak 23/19 Søknad om rammetillatelse og dispensasjon 

1942/47/47 Overnattingsbygg 
20 Brev til Nordreisa kommune av 03.04.2019 fra advokat Freibu 
21 Melding om vedtak- Søknad om rammetillatelse og dispensasjon1942/47/47 

Overnattingsbygg 
22 Klage 
23 Melding om vedtak - Klage på vedtak gnr 47, bnr 47 
24 Melding om vedtak - Klage på vedtak gnr 47, bnr 47 i Nordreisa 
25 Foreløpig svar 
26 Søknad om igangsetting 
27 Tegninger 
28 Igangsettingstillatelse 1942/47/47 Tillatelse til igangsetting av hele tiltaket 
29 Nytt foreløpig svar 
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Rådmannens innstilling 
Nordreisa klagenemnd avslår henvendelse fra Henriksen Gjestestue om redusert gebyr.  
Dobbelt abonnementsgebyr må betales enten til det tidspunktet tilknytningsgebyr er betalt,  
det er frakoblet eller at bygget rives.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 

Saksopplysninger 
Denne saken gjelder at Henriksen Gjestestue mener at de er urettmessig avkrevd dobbelt 
abonnementsgebyr etter at midlertidig tillatelse gikk ut i februar 2018.  
 
Saken er behandlet i Miljøplan og utviklingsutvalget 10.10.2019, protokoll og saksfremlegg ligger 
vedlagt til behandlinga 06.02.2020. 
Vedtaket ble påklaget og klagen ble behandlet av Driftsutvalget 10.12.2019. Protokoll og 
saksframlegg ligger vedlagt til behandlinga 06.02.2020. 
Saken var i Klageutvalget 06.02.2020 og de gjorde følgende vedtak: 
 
«Saken utsettes til neste møte 19.2.20, fordi ikke alle dokumenter er vedlagt saken. Klageutvalget 
ønsker forelagt alle dokumenter tilknyttet saken i forhold til utløp av midlertidig brukstillatelse. 
Dette for å få opplyst saken tilstrekkelig til å kunne gjøre et korrekt vedtak.» 
 
Vedlagt denne saken ligger dokumentene tilknyttet byggesaken, jf vedtaket over. 

Vurdering 
Administrasjonen har lagt ved dokumentene fra midlertidig byggetillatelse ble gitt i februar 
2016 og fram til dags dato. 
Det er ellers ikke kommet nye momenter i saken, slik at innstilling til vedtak opprettholdes. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 
 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

HENRIKSEN GJESTESTUE AS 
Meierivegen 5 
9152  SØRKJOSEN 
 
                                                                                                             

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/323-164 1067/2020 231 10.02.2020 

 

Melding om vedtak - Klage på urettmessig krav dobbelt abonnementsavgift 

 

Vedlagt følger vedtak etter behandling i Nordreisa klageutvalg den 06.02.2020 i sak 1/2020. 

Saksprotokoll i Nordreisa klageutvalg - 06.02.2020  
Anne Kirsten Korsfur (Frp) fratrådte møtet under behandling av saken, jf. Fvl §6, bokstav a.  
Ellinor Evensen, sak- og arkivleder, tiltrådte som utvalgssekretær i denne saken. 

Behandling: 
Sigrund Hestdal (Ap)  fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes til neste møte 19.2.20, fordi ikke alle dokumenter er vedlagt saken. Klageutvalget 
ønsker forelagt alle dokumenter tilknyttet saken i forhold til utløp av midlertidig brukstillatelse. 
Dette for å få opplyst saken tilstrekkelig til å kunne gjøre et korrekt vedtak. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte 19.2.20, fordi ikke alle dokumenter er vedlagt saken. Klageutvalget 
ønsker forelagt alle dokumenter tilknyttet saken i forhold til utløp av midlertidig brukstillatelse. 
Dette for å få opplyst saken tilstrekkelig til å kunne gjøre et korrekt vedtak. 
 
  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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Bente Fyhn 
konsulent 
bente.fyhn@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 50 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Pbl § 20-4 og SAK kap. 3

DIREKTORATET

FOR BYGGKRALITET

 111111111

Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Nei

Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet? Ja Nei

Hvis ja, så oppfylles ikke vilkårene for 3 ukers saksbehandlilng, jf. pb1§ 21-7 tredje ledd

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).

Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere? Ja Nei

Hvis nei på alle spørsmålene over, anses tillatelse gitt tre uker etter at fullstendig søknad er mottatt i kommunen

Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen.

Søknaden gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr.I Bnr.I Festenr.I Seksjonsnr.

4747
Bygningsnr.I Bolignr.I Kommune

Nordreisa komunne
Adresse

Meieriveien 3
Postnr.I Poststed

Tiltakets art

Min re tiltak til bebygd eiendom,

Tilbygg < 50 m2

Driftsbygning i landbruket

Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg

Bruksendring (fra tilleggsdel

Riving av tiltak som nevnt

Oppretting/endring
av matrikkelenhet

Annet:

pb1§ 20-4 og SAK kap. 3

Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2Skilt/reklame (SAK10 § 3-1 d)




med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 m2, jf. pbl § 20-2 bokstav b) og SAK10 § 3-2

(som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år)

til hoveddel innenfor en bruksenhet)

i SAKto § 3- 1






Grunn-Anleggs-Festegrunn
Arealovertøring

eiendomeiendomover 10 år 





Planlagt bruk/formål
Beskriv

Utleierom

Arealdisponering

Planstatus
mv.

Sett kryss for gjeldende plan

p Arealdel av kommuneplan




iReguleringsplanBebyggelsesplan

Navn på plan

Sørkjosen

Areal
BYA eksisterendeI BYA nytt Sum BYA BRA eksisterendeI BRA nytt Sum BRA

440
Tomteareal

Grad av
utnytting

Vis beregning av grad av utnytting. Veiledning finnes på www dihk nn eller kontakt kommunen




Plassering




Kan høyspent kraftlinje være i konffikt med tiltaket?




Jai Nei Vedlegg nr.

Plassering
av tiltaket

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Q —





Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket?JaiNei Vedlegg nr.




Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Q —




Minste avstand til nabogrense




m4
Avstand Minste avstand til annen bygning 8 m




Minste avstand til midten av vei 26 mDette skal vises på situasjonsplanen




Blankett 5153 Bokmål @ Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.07.2015 Side 1 av 2
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Krav til byggegrunn (pbl § 28-1)

Flom

(TEK10 § 7- 2)

Skal byggverket plasseres i flomutsatt område?




Vedlegg nr.
j NeiJa




Skred

(TEK10 § 7- 3)

Skal byggverket plasseres i skredutsatt område?




Vedlegg nr.
j NeiJa




Andre natur -

og miljøforhold
(pbl § 28-1)

Foreligger det vesenthg ulempe som følge av natur- og miljerforhold?




Vedlegg nr.i NeiJaDersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg




Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst

vegloven
§§ 40-43
pbl § 27-4

Gir

—

—

adkomst
tiltaket ny/endret

Ja i 
 Nei

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig

Riksveg/fylkesvegEr avkjøringstillatelse gitt?

,,/ I Kommunal vegEr avkjøringstillatelse gitt?

-- I Privat vegEr vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

1 


n

ferdsel:

Ja

Ja

Ja
	

Nei

Nei

Nei

Overvann Takvann/overvann føres til:




Avløpssystem




Terreng

Feltene "Vannforsyning* og "Avløp° skal kun fylles ut dersom søknaden gjelder driftsbygning i landbruket eller midlerticlige tiltak

Vann-
forsyning

pbl §§ 27-1,
27-3




Tilknytning i forhold til tomta

,/ Offentlig vannverk

Annen privat vannforsyning,

Annen




innlagt

ikke

Privat vannverk*

vann*

* Beskriv




innlagtprivat vannforsyning,vann*

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller
krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?




Ja




Nei
Vedlegg nr.

Q –

Avløp

pbl §§ 27-2,
27-3

j

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig avløpsanlegg




Privat avløpsanleggSkal det installeres vannklosett?

Foreligger utslippstillatelse?




Ja

Ja




Nei

Nei

Dersomforutsetter tilknytning tilledningavløpsanleggannen privat
eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Ja




Nei Vedlegg nr.

Q –

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra —til
Ikke

relevant

Dispensasjonssøknader/innvilget dispensasjon B –




i ..

Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til
nabomerknader C 1– 2




Situasjonsplan/avkjøringsplan D 11




Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende) E




i

Tegninger plan, snitt, fasade (ny) E 1– 4




Uttalelse/vedtak fra annen myndighet SAK10 § 6-2 og pbl § 21-5 I





Rekvisisjon av oppmålingsforretning J –




i

Andre vedlegg Q –




i 


ErklærIng og underskrift

Tiltakshaver

Tiltakshaver forplikter seg til å gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pb1), byggteknisk forskrift og gitt tillatelse.

Navn

Henriksen Gjestestue AS
Telefon (dagtid)

77767677
Mobiltelefon

97072816
Adresse

Meieriveien 5
Postnr.I Poststed

9152Sørkjosen
./DatoI Underskrift_

8/12-201,7-£)hry /1e/inkil

E-post

jk-henri@online.no
Gjentas med blokkbokstaver

Johnny Henriksen
Eventuelt organisasjonsnr.

974533308

Blankett 5153 Bokmål Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.07.2015 Side 2 av 2
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47141 '27/412

47/80

Nordreisa
kommune

Grunnkart
målestokk: 1750

Dato 08.11.2015

762

http://webhote12.gisline.no/gislinewebinnsyn nordtroms/AdvancedPrintComponent/PrintF... 08.11.2015

GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Side 1 av 1
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Lew Eiendom AS 04012016

v/Jan R. Birkelund

Henriksen Gjestestue

v/i. Henriksen

Klage på annonsert bygge sak. Gr. bnr. 47/47

Kommentarer fra Lew Eiendom 45 (Gammel Bakeriet) ved Jan Birkelund vedr. annonsert 5øknad fra

Henriksen Gjestestue AS om oppsett av brakkerigg.

Vi mener myndighetene ikke bør godkjenne planene med bakgrunn av forskjellig art:

•Søker har allerede et bygg som har hatt midlertidig preg i flere år. På baksiden av bygget er det

oppsatt en grunnmur for tenkt påbygg, fasadekledning er fjernet. Slik har bygget stått uferdig i

mange år. Videre har området rundt vært dandert med mye “skrot’.

•Skal Nordreisa kommune ønske velkommen en fortsatt provisorisk utbygging av et område sentralt i

et av kommunens tettsted. Videre er området tett inntil E6 for beskuelse av besøkende og

gjennomreisende. Vi trenger vel ikke med overlegg og lage er dårlig førstehåndsuttrykk av stedet.

•Nabo næringseiendommer har tidligere fått påbud om opprydding / forskjønning av utearealer. Det

er en stor ukonsekvens i at andre får bygget brakkerigger i 5amme området.

•Brakkerigg hører hjemme på et anleggsområde og i ikke i et sentrum.

• Tomter okkuperes i lengre tid av brakkerigger.

•Slik vi oppfatter at brakkeriggen skal brukes er det nærmest ordinær hotelldrift som er planlagt. Det

vil i såfall medføre helt annen tekniske krav en om bygget blir benyttet som en ren anleggsrigg. Se

risikoklasse for brann, sprinkling etc.

• Midlertidige bygg som en brakkerigg betjener et marked som skulle vært betjent av permanente

bygg. På denne måten hindrer de midlertidige byggene etablering av permanente bygg.

• Det er allerede påbegynt ombygging av “Gamle Hjemmet” i Meieriv. i Sørkjosen

til overnatting sted. En brakkerigg være gi en utidig konkurrent til et permanent hotell

som har helt andre kostnader.

• Bomiljøet på stedet forringes av midlertidige boliger med lav kvalitet uten arkitektoniske kvaliteter.

Stedet estetiske uttrykk forringes.

• Planhorisonten blir kort. Løsninger på komplekse problemstillinger blir overfladisk og kortsiktig.
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Rådmannen i Hammerfest kunne i en lignende sak i 2014 av ovenfor nevnte grunner ikke anbefale

slike midlertidige løsninger. Dette på tross av at byen hadde et helt annen rivende utvikling og

presserende behov.

Ber om at den annonserte søknaden ikke godkjennes.

Mvi

Vedlegg:

BirkelundJan

Ko p

Kommune

i postmottak@nordreisa.kommune.no samt diverse representanter i Plan avdeling i Nordreisa

Lignende kommunal sak fra Hammerfest i 2014.
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Nordreisa kommune 

  

Teknisk avdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 77 07 00 Bankkonto: 4740.05.03954 

Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 

E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

    

    
    

    

    
    

 

Henriksen Gjestestue AS 

Meierivn 5 

9153  ROTSUND 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 13/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/121-4 960/2016 1942/47/47 05.02.2016 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - midlertidig bygg - gnr 1942/47/47 

BYGGETILLATELSE MIDLERTIDIG BYGG 
Svar på søknad om byggetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) § 20-4. 

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 71/95. 

 

 

Byggested:  Meierivn. 3, Sørkjosen Gnr/Bnr: 47/47 

Tiltakshaver: Henriksen Gjestestue AS Adresse: Meieriveien 5, 9152 

Sørkjosen 

Tiltakets art: Oppføring av modulbygg med 

overnattingsrom 

Bruksareal: 440 m² 

 

 

VEDTAK 
 

Tillatelse: 

I medhold av plan- og bygningsloven §§20-1, 20-4 bokstav c og 21-4 godkjennes søknad om 

byggetillatelse mottatt 08.12.2015 for oppføring av modulbygg med overnattingsrom. Bygget er 

midlertidig og skal være fjernet innen 2 år fra vedtaksdato. 

 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte situasjonskart og tegninger. 
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 Side 2 av 2 

Planstatus: 

Forretningsområde F4 

Planid: 19421979_002 

 

Nabovarsling: 

Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.  

Det er kommet naboprotest fra Lew Eiendom AS v/ Jan Birkelund datert 04.01.2016. Han mener 

at tiltaket ikke bør godkjennes. 

 

Protestens innhold og kommunens vurdering: 

 

1. Søker har allerede et bygg som har hatt midlertidig preg i flere år. På baksiden av bygget 

er det oppsatt en grunnmur for tenkt påbygg, fasadekledning er fjernet. Slik har bygget 

stått uferdig i mange år. Videre har området rundt vært dandert med mye “skrot’. 

 

Kommunens vurdering: 

En kan ikke se at dette har direkte relevans med omsøkte tiltak. 

 

2. Skal Nordreisa kommune ønske velkommen en fortsatt provisorisk utbygging av et 

område sentralt i et av kommunens tettsted. Videre er området tett inntil E6 for beskuelse 

av besøkende og gjennomreisende. Vi trenger vel ikke med overlegg å lage er dårlig 

førstehåndsuttrykk av stedet. 

 

Kommunens vurdering:  

Overnattingsmodulen skal ha tilknytning til drifta av Henriksen Gjestgiveri AS som ligger 

på nabotomta. Det er derfor naturlig at den ligger i rimelig nærhet til denne. Bygget er 

midlertidig for inntil 2 år. 

 

3. Nabo næringseiendommer har tidligere fått påbud om opprydding / forskjønning av 

utearealer. Det er en stor inkonsekvens i at andre får bygget brakkerigger i samme 

området. 

 

Kommunens vurdering:  

En kan ikke se at dette har direkte relevans med omsøkte tiltak. 

 

4. Brakkerigg hører hjemme på et anleggsområde og ikke i et sentrum. 

 

Kommunens vurdering:  

Samme som under punkt 2. 

 

5. Tomter okkuperes i lengre tid av brakkerigger. 

 

Kommunens vurdering:  

Tomta eies av søker og er regulert til forretningsformål. Bygget må fjernes innen 2 år. 

 

6. Slik vi oppfatter at brakkeriggen skal brukes er det nærmest ordinær hotelldrift som er 

planlagt. Det vil i så fall medføre helt annen tekniske krav en om bygget blir benyttet som 

en ren anleggsrigg. Se risikoklasse for brann, sprinkling etc. 

 

Kommunens vurdering:  
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 Side 3 av 3 

Det er søkers ansvar å oppfylle alle krav og retningslinjer etter plan- og bygningsloven 

og tilhørende forskrifter i forhold til bygningens bruk før den tas i bruk. 

 

7. Midlertidige bygg som en brakkerigg betjener et marked som skulle vært betjent av 

permanente bygg. På denne måten hindrer de midlertidige byggene etablering av 

permanente bygg. 

 

Kommunens vurdering:  

Søker har argumentert med at det er et stort press på eksisterende overnattingsplasser på 

grunn av store utbyggingsprosjekter som pågår så som tunnelbygginga og ny 420 kV 

kraftlinje. Det er derfor et temporært press på overnattingsmarkedet. Kommunen har 

forståelse for denne argumentasjonen. 

 

8. Det er allerede påbegynt ombygging av “Gamle Hjemmet” i Meierivegen i Sørkjosen til 

overnatting sted. En brakkerigg vil være en utidig konkurrent til et permanent hotell som 

har helt andre kostnader. 

 

Kommunens vurdering:  

Kommunen har ikke mottatt noen byggesøknad for et slikt prosjekt, og byggesaks-

avdelingen er ikke kjent med dette. Dessuten er omsøkte bygg midlertidig for inntil 2 år. 

 

9. Bomiljøet på stedet forringes av midlertidige boliger med lav kvalitet uten arkitektoniske 

kvaliteter. Stedets estetiske uttrykk forringes. 

 

Kommunens vurdering:  

Kommunen aksepterer at det i et 2-års perspektiv tillates en løsning med et midlertidig 

bygg som nok kan bryte en del med ønskelige kvaliteter hva gjelder det arkitektoniske og 

estetiske uttrykk. 

 

10. Planhorisonten blir kort. Løsninger på komplekse problemstillinger blir overfladisk og 

kortsiktig. 

 

Kommunens vurdering:  

Kommunen kan ikke se at omsøkte bygg i et 2-års perspektiv er i konflikt med gjeldende 

reguleringsplan og heller ikke med den nye reguleringsplanen som er under prosess. 

 

11. Det vises også til lignende sak i Hammerfest kommune som fikk avslag. 

 

 

Kommunens konklusjon i forhold til naboprotesten: 

Kommunen kan ikke se at noen av enkeltpunktene eller protesten samlet skulle tilsi at søknaden 

ikke kan eller bør etterkommes. Protesten tas ikke til følge. 

 

Byggegrunn, miljøforhold mv: 

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 (flom- og rasfare, forurenset 

grunn, natur- og miljøforhold) 

 

Atkomst/avkjørsel: 

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 
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 Side 4 av 4 

Vannforsyning og avløp: 

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 

27-1 og 27-2.  

 

Kultur- og fornminner: 

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 

SAK10 § 6-2). 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 

 

Avfall: 

Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 

mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 

Byggavfall. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 

plassering. Tegninger skal være tilgjengelig på byggeplassen. 

 

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 

 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 

fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt 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 anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det 

kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer 

frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 

tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/121. 
 

Med vennlig hilsen 

 

Birger Storaas 

Byggesaksbehandler 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 

 

Kopi til: 

Lew Eiendom AS v/Jan R. Birkelund    
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 
  

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   
    
    
    
    
    
    

HENRIKSEN GJESTESTUE AS 
Meierivegen 5 
9152  SØRKJOSEN 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/121-5 2179/2018 1942/47/47 26.02.2018 

 

Videre prosess i sak 1942/47/47 

Midlertidige tillatelsen til brakkerigg var gitt den 05.02.2016 og hadde to års tillatelsestid. Deres 
midlertidige tillatelse for brakkerigg utgikk dermed 05.02.2018.  
 
Vi kan ikke se å ha hørt noe fra dere angående saken. Dermed ber vi dere om å oppgi deres 
videre prosess i saken, eller eventuelt fjerne bygget. De må da sende inn bekreftelse på at bygget 
er fjernet. Hvis de skal søke på tillatelse til bygget, bemerker vi at saken da blir behandlet politisk 
i Miljø, plan- og utviklingsutvalget. De neste aktuelle møte for fremlegg av saken er 19 april.  
 
Har du spørsmål angående saken, ta kontakt med byggesaksbehandler. Frist for innlevering av 
videre prosess i saken settes til og med 19. mars, tre uker fra dags dato.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
Sigridib_89@hotmail.com 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa Kommune

Utvikling

v/Sigrid Birkelund

Sørkjosen 16.03.2018

Videre rosess i sak 1942 47 47

Vi viser til brev mottatt fra Nordreisa kommune vedrørende modulbygg og midlertidige tillatelse som

utgikk 05.02.2018.

Når det gjelder modulbygget har vi overveid følgende momenter i saken. Overnattingsbehovet

fremover, kapasitet innenfor overnattingsmarkedet i forhold til arrangementer, møteaktivitet, og

byggeaktivitet i området, samt kostnader ved å beholde bygget.

I  samtale med Reisafjord Hotell om behovet gjennom hele 2018 vet vi allerede nå at både vi og

Reisafjord hotell i flere perioder gjennom året er fullbooket. Reisafjord på sin side er i ferd med å

gjennomføre en større satsing på vinterturisme, som vi forventer gir økt pågang på overnatting både

for hotellet og ellers i markedet.

På vår side har vi inngått flere kontrakter med forskjellige bedrifter innenfor bygg og anleggsbransjen

som er gjeldende i år og neste år. Vi ser derfor at det vil være behov for vårt modulbygg med de 20

enkeltrom det inneholder, fremover i tid. ltillegg vil det på sikt i tid bli påbegynt flere større

byggeprosjekter som vil medføre at det er behov for overnattingsplasser. Erfaringen fra de siste års

aktivitet med bl.a tunellbygging og linjebygging tilsa at det var vanskelig å få awiklet møter og andre

større arrangement i byggeperioden, noe som også kan oppstå i forbindelse med økt turisme.

Vi har derfor bestemt oss for at vi ønsker å forlenge dispensasjonen og ønsker å søke om 4 nye år.

Hvis representantene for Miljø,plan og utviklingutvalget ønsker å se bygget er de velkommen til det.

Med hilsen

Henriksen Gjestestue

Johnny Henriksen  /  Anne Kirstin Korsfur

WW7 Awéq/  ww. k . “”6”“:
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 
  

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   
    
    
    
    
    
    

HENRIKSEN GJESTESTUE AS 
Meierivegen 5 
9152  SØRKJOSEN 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/121-7 3663/2018 1942/47/47 03.04.2018 

 

Mangel ved søknad 

Vi har mottatt deres søknad om forlenget bruk av midlertidig brakkerigg for gnr bnr 47/47. Vi vil 
i denne forbindelsen fortelle at det mangler nabovarsel i byggesaken. For at saken skal tas opp til 
miljø-, plan- og utviklingsutvalget må saken være komplett. Nabovarslet bør være innsendt til 
kommunen senest 13.04.2018 
 
Vi minner også på om at det kun kan søkes om to år med en midlertidig søknad og ikke fire år. 
Dette etter plan- og bygningsloven § 20-4 bokstav c. Saken blir behandlet som en midlertidig 
søknad på to år.  
 
Ta kontakt hvis dere har spørsmål angående saken.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg:77 58 80 48 
Sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa Kommune. 

v/Byggesaksbehandler 

 Sigrid Birkelund 

 

        Sørkjosen 17.06.2018 

 

KLAGE PÅ VEDTAK SOM BLE FATTET I MPU UTVALGET 08.06.2018. SAK 40.18 – SØKNAD OM 
VIDEREFØRING  AV MIDLERTIDIG  TILLATELSE  FOR MODULBYGG VED HENRIKSEN GJESTESTUE 47/47. 

Henriksen Gjestestue klager på vedtak fattet i MPU utvalget  den 08.06.2018 –  og ber om at 
vedtaket omgjøres – da vi mener at vedtaket  er fattet på feil grunnlag.  Vi ber videre om at 
rådmannens innstilling i saken vedtas . 

Vår begrunnelse er dette : 

I utgangspunktet er dette en byggesøknad som er levert inn etter Plan og bygningslovens § 20-1 ( 
bokstav j) - der vi etter forskriftens § 21-2 har levert nabovarsel til de naboene som grenser til vår 
eiendom 47/47 og som har krav på nabovarsel .Disse naboene er: 

1. Joda eiendom eid av Kyrre Løvoll - som eier en gressvoll med et bolighus i bakkant av sin 
eiendom .  

2. LEW eiendom som eies av Jan Birkelund som har bedriften JB Elektro (det gamle bakeriet i 
Sørkjosen). 

3.  Egil Martiniussen som eier bolig ved siden av Henriksen Gjestestue. 

Det ble ikke sendt nabovarsel til Reisafjord hotell – eller North of Lyngen - da de ikke grenser til vår 
eiendom  og derav ikke har innsynsrett eller uttalelsesrett - slik vi ser det - i en pågående behandling 
av saken. 

I saksopplysningene til Rådmannens innstilling - står det klart på side 2 at << De næringsmessige 
momentene kan ikke brukes direkte inn mot en behandling i forhold til Plan – og bygningsloven. >>  . 
Det står også at det ikke er mottatt naboklager i saken. Det vi si – fra de som er direkte part i saken – 
og som har rett til å uttale seg. Vi som er eier av Henriksen Gjestestue går ut i fra at alle som møter i 
utvalget har lest sakspapirene.   

Allikevel klarer lederen i utvalget Hilde Nyvoll å sende ut en klage skrevet av Kyrre Løvoll på vegne av 
hans bedrift North of Lyngen – som er en konkurrent av oss – til hele utvalget dagen før saken skal 
behandles i MPU. Vi som eiere av Henriksen Gjestestue stiller oss meget undrende til at dette skjer. 
Når dette er sagt ble vi jo mildt sagt overrasket at ikke bare Kyrre Løvoll på vegne av North of Lyngen 
har fått rett av utvalget  til og uttale seg – men at Reisafjord Hotell har fått anledning til det samme – 
uten at vi som søker har fått informasjon om dette – før saken ble fremstilt for utvalget. Vi mener at 
begge disse henvendelsene burde vært forkastet av utvalget – noe som ikke ble gjort. Vi tillater oss å 
påpeke – at vi som næringsdrivende i Nordreisa Kommune - også ble overrasket over at Hilde Nyvoll 
som leder for utvalget – ikke meldte seg inhabil i saken. Hun sitter som styremedlem i Artic suppliers 
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- der hun har reist rundt både før og i anleggstiden for å promotere og skaffe kunder til et lite knippe 
av utvalgte bedrifter som er invitert til et samarbeid – som ikke er åpent for alle – der også Reisafjord 
Hotell er medlem av.  Vi tillater oss derfor å si noen ord om vår mening vedrørende innspillene til 
våre konkurrenter i forhold til vår byggesøknad. 

Vi kan ikke se at Kyrre Løvolls evne til å overleve i overnattingsmarkedet har noe å gjøre med vår 
søknad om tiltak - eller vår drift å gjøre. Vi vil påpeke at Henriksen Gjestestue har drevet overnatting 
siden 1995 og vårt modulbygg har vært et tilskudd til vårt behov i 2 år. Vi har derfor brukt ca 25 år på 
å bygge opp vår kundegruppe. Vi fremstilles som om vi driver vår bedrift Henriksen Gjestestue ut i fra 
en brakkerigg – noe vi bestemt vil avvise på det sterkeste. Hvis Kyrre Løvoll har problemer med å 
overleve i markedet kan det nok mer tyde på at hans siste investering Norh of Lyngen er en feil 
investering  - og ikke at han har oss -blant mange andre - som konkurrent. Da burde han kanskje ikke 
sagt opp leieavtalen med sine leietakere som tross alt bodde der og betalte husleie - før oppussingen 
av bygningsmassen tok til.  

Når det gjelder Reisafjord Hotell kan vi heller ikke se at våre 20 rom er til hinder for hotellets drift. Vi 
stiller oss mer spørrende til at det virker som det fremstilles trusler til Nordreia kommune  hvis ikke 
Nordreisa kommune bidrar til at vår drift opphører slik den er pr. i dag. Det påpekes at vår drift 
hemmer fremtidige investeringer i bygda og - at vi fører til at omdømme innen reiselivet svekkes. For 
oss virker det veldig spesielt at på en side klager hotellet over vår driftsform mens de i samme klage 
viser til sine egne utbyggingsplaner. Her burde vel noen varselklokker ringe hos MPU medlemmene.   

Det som for oss også virker merkelig i denne saken er at utvalget brukte 80 minutter på å diskutere 
seg frem til at det ikke var behov for vårt tilbud på 20 enkeltrom i markedet – i stedet for å diskutere 
hva saken egentlig gjaldt – en søknad om et midlertidig bygg. Når det også er sagt så vil vi minne 
utvalget om at det er et hotell som heter Nordlandia med 90 rom og 180 senger som for tiden er 
utleid – de har vært i markedet like lenge som oss. Ingen vet hva som vil skje med dette hotellet når 
nåværende leietakere flytter ut. Det er vel ikke helt utenkelig at et kan bli ny drift i fremtiden – så 
våre 20 rom kan vel ikke akkurat kalles en omfattende konkurranse i markedet. 

 Det kan tyde på at MPU utvalget var mer opptatt med å diskutere konkurranseforhold i næringslivet 
i Nordreisa – noe saksopplysningene sier ikke kan skje opp i mot Plan-og  bygningsloven.  Deretter 
klarer utvalget  å fatte et vedtak som legger klare begrensninger hos EN aktør - Henriksen Gjestestue.  

Hvis MPU er særskilt interessert i overnattingsmarkedet i Nordreisa kommune og dekningsgrad – er 
det fullt mulig å innhente opplysninger hos Statistisk sentralbyrå der vi leverer statistikker hver mnd. 
Da vil de også finne ut at vi ikke har drevet ulovlig overnatting i 4 mnd – med vårt modulbygg - da 
antallet gjester hittill i år ikke har vært fler enn at alle har bodd inne på hovedhuset. 

Konsekvenser : 

Vedtaket i MPU fikk umiddelbart en konsekvens for Henriksen Gjestestue rent økonomisk samt 
samarbeidsmessig. Vårt mangeårige samarbeid med Reisafjord Hotell opphørte med umiddelbar 
virkning – der vi har avhjulpet hverandre når en av oss har hatt mangel på rom – pga at gruppen har 
vært for stor å klare alene. Nå må Reisafjord i værste fall kansellere den 3dje bussen de får plass til – 
resten av sommeren - når vi ikke lenger tar vare på 3 guider og 3 bussjåfører.    
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1. Vi kansellerte med øyeblikkelig virkning 15 rom Reisafjord hadde bestilt i Juni – samt at vi 
kansellerte samarbeidet resten av sommeren.  

2. Vi kansellerte 12 rom som var reservert til gjester - som ønsket å komme å høre konserten på 
Halti i forbindelse med helgens Baskifestival.  Det fantes ikke andre steder som var ledig. 

3. Vi måtte kansellere 12 rom som et asfaltfirma - som kommer Mandag 19.06 -  hadde bestilt. 
4. I tillegg alle de vi har avvist de dagene vi har vært fullbocket  inne på gjestestua – da alt annet 

i bygda var leid ut. 

Kaller MPU utvalgets medlemmer fra AP – SV – og MDG dette å ta vare på næringslivet i Nordreisa 
kommune – vi bare spør ?  

Avslaget på vår søknad er av MPU hjemlet i plan og bygningsloven 2008 – hele §§20 -1 , ( ikke bare 
20 -1 bokstav j), 20-2 og § 21-4.  Vi kan ikke se at det står noe sted i paragrafene det vises til at MPU 
skal vurdere hva behovet er for Henriksen Gjestestue sin drift. Hvis våre gjester etterspør vårt tilbud i 
forhold til vårt modulbygg – må det vel være vår oppgave å avgjøre - hva vi mener vi har behov for. 
Hvis en campingplass tilrettelegger for det tilbudet de mener de bør ha - så kan ikke Henriksen 
Gjestestue klage på at hyttene på konkurrerende campingplass  koster mindre - enn vår investering - 
og at de av den grunn ikke bør få bygge.  

Vi ser frem til en snarlig avgjørelse i saken – slik at vi slipper å kansellere flere av våre bedriftskunder 
– enn vi allerede har gjort.  

Kopi sendt til:  

Rådmannen, Ordføreren og Dag Funderud. 

Med hilsen 

Henriksen Gjestestue 

Johnny Henriksen og Anne Kirstin Korsfur 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

23



24



Fra: Johnny Henriksen (jk-henri@online.no)
Sendt: 27.06.2018 23.36.25
Til: Dag Funderud
Kopi: Nordreisa Kommune

Emne: Uttalelse til MPU utvalget 28.06.18
Vedlegg: Scan0247.pdf
Uttalelse  til MPU utvalget  28.06.18  PS 69/18 1942/47/47
 
Henriksen Gjestestue
Anne Kirstin   Johnny Henriksen
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 
 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

HENRIKSEN GJESTESTUE AS 
Meierivegen 5 
9152  SØRKJOSEN 
 
                                                                                                             

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/121-18 7272/2018 1942/47/47 28.06.2018 

 

Melding om vedtak - Klage på vedtak 1942/47/47 

Vedlagt følger vedtak etter behandling i Nordreisa miljø,- plan og utviklingsutvalg i dag 28.6.18. 
 
Da Miljø,- plan og utviklingsutvalget opprettholder vedtaket av 08.06.2018, vil klagen bli 
videresendt Fylkesmannen i Troms. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ellinor Anja Evensen 
Sak- og arkivleder 
ellinor.evensen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 11 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 

 
 
 

 
 
 
  

Interne kopi mottakere: 
May Halonen Utvikling 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/121-14 

Arkiv:                1942/47/47
  

Saksbehandler:  May Halonen 

 Dato:                 25.06.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
69/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 28.06.2018 

 

Klage på vedtak 1942/47/47 

Henvisning til lovverk:  
Forvaltningsloven: § 28 Vedtak som kan påklages 
Plan og bygningsloven: 
Reguleringsplan: 19421979_002 

Vedlegg  
1 Søknad om tillatelse til tiltak gnr 1942/47/47 
2 Opplysninger gitt i nabovarsel 
3 Kart 
4 Tegning 
5 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - midlertidig bygg - gnr 1942/47/47 
6 Videre prosess i sak 1942/47/47 
7 Spørsmål om driften av Henriksen Gjestestue 
8 Nabovarsel 47/47 Henriksen Gjestestue 
9 Klage på Vedtak i MPU 

 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 28.06.2018  

Behandling: 
Brev fra Henriksen gjestestue av 27.juni 2018 ble delt ut til alle medlemmene før saken ble tatt 
opp til behandling. 
Lovlighetsklage fra Nordreisa Frp ble lagt fram for utvalget.  
 
Habilitet ble etter anmodning fra representanten Hilde Nyvoll avgjort av utvalget til at Hilde 
Nyvoll (Ap) var habil. 
 
Hilde Nyvoll (Ap), Karl Mattis Nyheim (Mpg), Geir Tomasjord (Sv) og Olav Rokne Erichsen 
(Mpg) fremmet følgende fellesforslag: 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget opprettholder vedtaket av 08.06.2018 med hjemmel i plan og 
bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og § 21-4 og avslår søknad om byggetillatelse 
mottatt 15.03.2018 for midlertidig brakkerigg på gnr. 47 bnr. 47.  
 

32



 
 Side 3 av 3

Dette begrunnes med at da Henriksen gjestestue fikk midlertidig tillatelse til brakkerigg 
05.02.2016 var det på bakgrunn av ekstraordinær anleggsvirksomhet i området. Disse behovene 
eksisterer ikke på nåværende tidspunkt. 
 
Det ble stemt over fellesforslaget mot rådmannens innstilling. Fire stemte for fellesforslaget og to 
stemte for rådmannens innstilling. Fellesforslaget dermed vedtatt. 
 

Vedtak: 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget opprettholder vedtaket av 08.06.2018 med hjemmel i plan og 
bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og § 21-4 og avslår søknad om byggetillatelse 
mottatt 15.03.2018 for midlertidig brakkerigg på gnr. 47 bnr. 47.  
 
Dette begrunnes med at da Henriksen gjestestue fikk midlertidig tillatelse til brakkerigg 
05.02.2016 var det på bakgrunn av ekstraordinær anleggsvirksomhet i området. Disse behovene 
eksisterer ikke på nåværende tidspunkt 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og § 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 15.03.2018 for midlertidig tillatelse for brakkerigg på gnr. 47 
bnr. 47.  
 
Vilkår:  
 Byggetillatelsen gis fra samme dato som forrige tillatelse gikk ut og er gyldig to år 
fremover i tid, dvs. fram til 05.02.2020.  
  
 Hvis det skal søkes på ny byggetillatelse for bygget, må det være en permanent løsning på 
enten endret standard eller fjerning av bygg. Søknad om dette må være mottatt av Nordreisa 
kommune innen 1.11.2019.  
 

Saksopplysninger 
Det er mottatt klage fra tiltakshaver Henriksen gjestestue den 19.06.2018 på vedtak om avslaget 
gjort i MPU-møtet den 08.06.2018 med politisk saksnr. 40/18. 
 
Sakshistorikk: 
08.12.2015: Henriksen gjestestue søker om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 47/47 – 
midlertidig bygning/anlegg til – oppføring av modulbygg med overnattingsrom.  
05.02.2016: Tillatelse gis for to år og i vedtaket står det at bygget er midlertidig og skal være 
fjernet innen 2 år fra vedtaksdato, altså til 05.02.2018. 
26.02.2018: Da bygget ikke er fjernet, kontakter kommunen Henriksen gjestestue og etterspør 
videre planer. De får tilbakemeldingsfrist til 19.03.18. 
16.03.2018: Kommunen mottar brev om at de ønsker å forlenge tiltaket med fire nye år og 
begrunner med at de har inngått kontrakter med forskjellige bedrifter innenfor bygg- og 
anleggsbransjen for 2018 og 2019.  
03.04.2018: Henriksens gjestestue får tilbakemelding på at søknaden ikke er nabovarslet og at 
tiltakshaver ikke kan søkes om midlertidig bygg for fire år. Saken vil bli behandlet som en 
søknad for to år. Frist for å levere nabovarsel settes til 13.04.18. 
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20.04.2018: Kommunen mottar kvittering for nabovarsel som er sendt/levert til eier av gnr 47/83 
Lew eiendom AS (rekommandert), eier av gnr 47/52 Egil Martiniussen (med personlig oppmøte 
og som har samtykket til tiltaket), eier av gnr 47/503 Joda Eiendom v/Kyrre Løvoll med kopi av 
mail i form av automatisk lesebekreftelse datert 14.04.2018. 
01.06.2018: Sakspapirer sendes ut til Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg, MPU 
04.06.2018: Kommunen mottar naboklage fra Joda Eiendom AS v/daglig leder Line Bertelsen 
Løvoll. 
08.06.2018: Saken behandles i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg (MPU). Rådmannens 
innstilling til vedtak er to års forlengelse av tiltaket fram til 05.02.2020. MPU avslår søknaden.  
19.06.2018: Kommunen mottar klage på avslaget. 
 
Som vedlegg til saken 08.06.2018 til MPU, har kommunen lagt ved korrespondanse med 
Reisafjord hotell. Kommunen mente det var riktig og opplyse om denne henvendelsen, men har 
ikke vektlagt noe av dette i saksframstilling.  
 
Naboklage fra den varslede naboen, Joda Eiendom AS, ble mottatt av kommunen den 04.06.18. 
Der bekreftes det at de den 14.04.18 mottok nabovarsel pr mail fra Jonny Henriksen (eier av 
Henriksen gjestestue). De oppfattet mailen som et varsel og ventet på at nabovarslet skulle 
komme i rekommandert brev, evt at Henriksen skulle komme innom for å få underskrift, før de 
kom med innsigelse i saken.  
 
Ved søknadspliktig tiltak skal nabovarsel sendes slik at naboer har minst to uker på evt å komme 
med merknader/innsigelser. Dette for at tiltakshaver evt kan justere sin søknad slik at den om 
mulig ikke kommer i konflikt med naboers interesser. Dato for når nabovarsel anses sendt er 
henholdsvis når elektronisk kommunikasjon er registrert sendt, tidspunkt for personlig 
overlevering eller dato som Posten har påført på kvitteringsdelen. 
 
Hvis varselet sendes på mail, bør det gå klart fram at nabovarselet kommer kun på mail, og at det 
ønskes tilbakemelding på at varslet er mottatt. I tillegg bør det framgå i klar tekst at det ønskes 
tilbakemelding på om nabo har eller ikke har merknader til tiltaket, og hva fristen for dette er. 
Det er ikke nok med en automatisk lesebekreftelse. I denne saken er det forelagt dokumentasjon 
på en automatisk lesebekreftelse på mail.  
 
Nordreisa kommune mottok naboklage fra Joda Eiendom AS etter at sakspapirene var sendt til 
MPU. Brevet fra Joda Eiendom AS derfor delt ut til MPU-medlemmene på møtedagen før de 
skulle behandle saken. I vedtaket som ble gjort av MPU, er det protokolert at naboklagen er 
avvist fordi den er kommet for seint.  
 
I klagen fra Henriksen gjestestue framgår det at naboklage er fra North of Lyngen v/Kyrre Løvoll 
var sendt ut til medlemmer i MPU av leder i utvalget. Dette stemmer. Leder anså det som viktig 
at all informasjon blir forelagt utvalget. (dette er den samme naboklagen som administrasjonen 
delte ut på møtet) Kommunen har mottatt naboklage fra Joda Eiendom AS som har eiendom som 
grenser til gnr 47/47. 
 
Det er snakk om to firmaer og vi spesifisere følgende opplysninger jf Enhetsregisteret: 

 Joda Eiendom AS (eier eiendom gnr 47/503 som grenser til det omsøkte tiltaket på gnr 
47/47). Daglig leder er Line Bertelsen Løvoll og styrets leder er Kyrre Løvoll (gift med 
Line). 

 North of Lyngen Apartments AS, daglig leder er Line Bertelsen Løvoll. Styrets leder er 
Kyrre Løvoll  
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Når det gjelder det utsendte nabovarslet, ser vi at vi skulle krevd at det forelå en skriftlig 
bekreftelse fra Joda Eiendom AS på at de ikke hadde merknader i saken, men ved muntlig 
kontakt med Joda Eiendom før utsending av saken bekreftet de at de hadde fått eposten 14.april 
2018. Dette gjentar de i naboklagen av 04.06.2018. Administrasjonen anså derfor at kravet om 
nabovarsling var oppfylt. 
MPU har protokollert at klagen var mottatt for seint og avviste den.  
 
I begrunnelsen av sitt vedtak om avslag sier MPU at de ikke ser at det var behov for den 
midlertidige brakkeriggen i to år til.  
 
Ved gjennomgang av klagen fra Henriksen gjestestue framgår få konkrete momenter som angår 
dere behov for å forlenge den midlertidige tillatelsen i to år til. Det eneste er opplysninger om 
kanseleringer av flere rom i juni måned. Videre stiller de spørsmål om kommunen har hjemmel 
til å begrunne et avslag med behov. Det største fokuset i klagen er på det de mener om andres 
innspill i saken vedrørende byggesøknaden og MPUs behandling av saken.  
 
Vurderinger i forhold til plan- og bygningsloven: 
Jfr plan- og bygningsloven (PBL) § 20-1, bokstav j), er plassering av midlertidige bygninger, 
konstruksjoner eller anlegg, søknadspliktige tiltak.  
Jfr PBL § 20-3 skal søknad, prosjektering og utførelse av tiltak som nevnt i § 20-1, forestås av 
foretak med ansvarsrett etter kapittel 23, med mindre unntak følger av §§ 20-4 til 20-8. 
Jfr PBL § 20-4, bokstav c) kan søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver være 
midlertidige bygninger eller anlegg som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.  
 
§ 20-4, c) betyr midlertidige bygninger som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn to år, 
kan foreståes av tiltakshaver. Hvis tiltaket skal plasseres for lengre tid enn to år, skal søknaden 
fremsettes av en ansvarlig søker. 
 
Det ble opprinnelig søkt og gitt tillatelse til et midlertidig bygg, brakkerigg, med 20 rom til bruk i 
en anleggsperiode der det var behov for overnatting for anleggsarbeidere. I klagen framgår det at 
de har kansellert flere bestillinger og nevner 15 rom som Reisafjord hotell hadde bestilt for juni, 
12 rom i forbindelse med Baskifestivalen, samt 12 rom til et asfaltfirma mm.  
 
Av Henriksen gjestestue sin webside framgår det at selve gjestestua har 12 rom. Dette 
midlertidige bygget har 20 rom og er ikke godkjent for ordinær hotelldrift. Av opplistingen i 
klagen kan det virke som at kanselleringene gjelder rom i modulbygget/brakkeriggen for 
tidsperioder lenge etter at tillatelsen for bruk var utgått. Brakkeriggen ble søkt og gitt tillatelse til 
det som var ment til beboelse for anleggsarbeidere over kortere eller lengre tidsrom innenfor en 
to års periode.  
 
I den første behandlingen av saken til møtet den 08.06.18 framgår det at det ikke er mulig for 
Henriksen gjestestue å leie ut rom til turister i modulbygget/brakkeriggen. Dette fordi en 
brakkerigg ikke har samme brannstandard som et hotell har. Brakkeriggen har samme 
risikoklasse ved brann som en bolig (4) mens hotellet har en risikoklasse som et 
overnattingsbygg (6). I den opprinnelig tillatelse fra 2016 er det presisert at «Det er søkers 
ansvar å oppfylle alle krav og retningslinjer etter plan- og bygningsloven og tilhørende 
forskrifter i forhold til bygningens bruk før den tas i bruk.» 
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Det at Henriksen gjestestue har fått avslag på sin søknad om å beholde sitt midlertidig bygg i to 
år til, har ført til økonomiske konsekvenser for dem, er noe de må ta på egen kappe. De var fullt 
klar over at datoen for det midlertidige bygget var 05.02.2018. Hvis de før denne datoen, hadde 
planer om å søke om utvidelse av denne midlertidigheten, skulle dette vært søkt om i god tid slik 
at det var avklart før tillatelsen utløp. I dette tilfellet fikk kommunen inn søknad først etter at den 
var etterspurt og søknaden var ikke komplett før den 20.04.18, nesten 9 uker etter at 
godkjenningen var utløpt.  
 
To år skal i utgangspunktet være tilstrekkelig tid til å få avklart eventuelle praktiske og 
økonomiske forhold rundt et midlertidig bygg. Det kan likevel være forhold som tar lengre tid å 
avklare, og som gjør at behovet for den midlertidige plasseringa kan være lengre enn to år. I 
søknad om forlengelse av midlertidigheten av 16.03.18, ble det opplyst at Henriksen gjestestue 
hadde inngått avtaler med forskjellige bedrifter i bygg- og anleggsbransjen for 2018 og 2019. 
Dette er gjort selv om godkjenningsdatoen gikk ut 05.02.2018. I klagen er ikke disse avtalene 
spesifisert noe nærmere. I rådmanns innstilling til videre midlertidighet ble dette likevel vektlagt.  
 
I søknaden fra Henriksen gjestestue av 16.03.2018 står at de ønsker å forlenge dispensasjonen 
med fire år. Vi vil presisere at det er gitt en ordinær tillatelse til midlertidighet for to år. Det ble i 
2016 ikke søkt om dispensasjon, og saken er heller ikke behandlet som det. Vi har heller ikke nå 
behandlet søknaden som en dispensasjonssak, som blant annet medfører høring av saken til 
regionale og statlige myndigheter hvis saksområdet blir berørt.  
 
I en behandling av en sak er det oftest også lagt opp til at beslutningsorganet kan utøve en viss 
grad av skjønn. MPU har begrunnet sitt avslag med at de ikke ser behov for en brakkerigg de 
neste to årene. Dette anser vi som bruk at skjønn, i tillegg til at de bygger sitt vedtak på faktum i 
saken.  
 
Oppsummering: 
Kommunen behandler søknaden som en videre midlertidig søknad for to år. Klagen inneholder 
ikke momenter som presiserer avtaler som er gjort for perioden fram til 05.02.2020 og som 
underbygger at videre tillatelse kan gis. Vi ser likevel heller ikke momenter som tilsier at avslag 
må gis. Rådmannens oppsummering blir derfor den samme innstillingen som ved forrige 
behandling av saken. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Behandling av saken i møte i MPU den 08.06.2018 
 
Behandling:  
Naboklage fra Joda Eiendom AS innkommet 4.juni 2018, kom inn etter at saken ble sendt ut, og 
ble derved lagt fram til utvalget i møtet.  
Forslag fra Hilde Nyvoll Ap, Per-Håvard Steinsvik, Geir Tomasjord Sv, Karl Mattis Nyheim 
Mgp, Olav R Eriksen Mpg:  
 
Med hjemmel i plan og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og § 21-4 avslås søknad 
om byggetillatelse mottatt 15.03.2018 for midlertidig tillatelse for brakkerigg på gnr. 47 bnr. 47.  
Avslaget begrunnes med at Miljø,- plan og utviklingsutvalget ikke ser behovet for midlertidig 
brakkerigg i området i neste to års periode.  
 
Naboklage fra Joda Einendom AS avvises fordi den har kommet inn for seint.  
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Fellesforslag vedtatt mot en stemme som stemte for rådmannens innstilling  
 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og § 21-4 avslås søknad 
om byggetillatelse mottatt 15.03.2018 for midlertidig tillatelse for brakkerigg på gnr. 47 bnr. 47.  
Avslaget begrunnes med at Miljø,- plan og utviklingsutvalget ikke ser behovet for midlertidig 
brakkerigg i området i neste to års periode.  
 
Naboklage fra Joda Eiendom AS avvises fordi den har kommet inn for seint 
 
Rådmannens innstilling  
Med hjemmel i plan og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og § 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 15.03.2018 for midlertidig tillatelse for brakkerigg på gnr. 47 
bnr. 47.  
 
Vilkår:  
 Byggetillatelsen gis fra samme dato som forrige tillatelse gikk ut og er gyldig to år 
fremover i tid, dvs. fram til 05.02.2020.  
 Hvis det skal søkes på ny byggetillatelse for bygget, må det være en permanent løsning på 
enten endret standard eller fjerning av bygg. Søknad for bygget må komme inn i løpet av høsten 
2019.  
 
Saksopplysninger  
Det er søkt om forlengelse av midlertidig brakkerigg på gnr 47 bnr 47 i Sørkjosen av eier 
Henriksen gjestestue. Den tidligere tillatelsen som var på to år gikk ut 05.02.2018. Dette betyr at 
bygget per dags dato ikke har tillatelse. Vi understreker dette og betydningen av det. Det tok to 
måneder fra kommunen etterspurte saken til det kom inn en godkjent formell søknad som legges 
frem til behandling nå.  
 
Vi har mottatt brev fra Reisafjord Hotell som vil uttale seg i saken og har gjort rede for deres 
kapasitet fremover. Det er også hentet ut dokumenter i saken fra ulike advokater. Dette betyr at 
saken har stor interesse for næringsdrivende i Sørkjosen. Det er ikke mottatt noen naboklager i 
saken. De næringsmessige momentene kan ikke brukes direkte inn mot en behandling i forhold 
til Plan –og bygningsloven, slik at de er ikke kommentert noe mer under.  
Tidligere søknad utsendt i 2016 var godkjent administrativt. Denne gangen tas saken opp til 
miljø- plan- og utviklingsutvalget for en politisk vurdering.  
 
Det er søkt på forlengelse med 4 nye år av bygget, til bruk av brakkerigg til utleie til bedrifter 
innenfor bygg og anleggsbransjen. Jfr. Plan og bygningsloven § 20-4 kan ikke midlertidig 
tillatelse gis for lengre tidsrom en to år.  
 
Brakkerigg har plass til 20 enkeltrom, samt med rom til vaskerom, oppholdsrom, og andre 
mindre rom i tilknytning til bygget. Det har en bruksareal på 440 m2.  
Henriksen gjestestue har også rom til utleie på sin gjestestue.  
 
Vurdering  
Både Reisafjord Hotell og Henriksen gjestestue hadde leieavtale med forskjellige bedrifter under 
utbyggingen av Sørkjostunnelen. De er nå ferdig med sitt arbeid. Reisafjord hotell er interessert i 
lignende avtaler. Vi vet at i dag arbeider fortsatt f.eks. Statnett sitt prosjekt i Nordreisa. Det er 
uvisst når tid det de vil være ferdig med sitt arbeidet i selve Nordreisa. Videre har vi oppstart av 
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arbeid med Kvænangsfjellet, mulig i 2020. Det er uvisst om de fremtidige utbyggerne da vil 
prioritere å bo i Sørkjosen. Dermed er det ikke så mange store aktører lengre i bygda som vi vet 
om.  
 
Henriksen gjestestue skriver at de har tenkt å bruke brakkerigget til bedrifter innenfor bygg og 
anleggsbransjen. De nevner i sin søknadsbrev at de har avtaler med bedrifter som er gjeldende i 
år og til neste år.  
 
Vi spesifiserer at det ikke vil være mulig for Henriksen gjestestue å leie ut bygg til turister. Dette 
på grunn av at det ikke har samme brannstandard slik som et hotell har. Brakkeriggen har samme 
risikoklasse ved brann som en bolig (4) mens hotellet har en risikoklasse som et 
overnattingsbygg (6), der personer overnatter og ikke kjenner til rømningsveier.  
 
Bygget står i dag til omgivelsene der bygget er plassert langs byggelinje slik som andre bygg i 
området. Bygget er stelt med og sjenerer ikke omgivelsene på noen måter.  
 
Kommunen vil likevel allerede nå påpeke at dette er et midlertidig bygg og at på sikt må det 
finnes en permanent løsning. Dette enten som en permanent søknad om å ha bygget der. Enten 
som overnattingsbygg, vanlig brakkerigg eller eventuelt fjerne bygget.  
 
Etter en samlet vurdering anbefales det at det gis en ny byggetillatelse med virkning fra 
05.02.2018 og to år fremover, altså 05.02.2020. Når det skal leveres inn ny søknad på bygget, må 
dette gjøres allerede høsten 2019. Dette for at det skal være muligheter for å få behandlet 
søknaden innen den midlertidige godkjenningen. 
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Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og kommunalavdelingen www.fylkesmannen.no/troms 

 
          
Nordreisa kommune   
Postboks 174  
9156  Storslett 
 
 
 
Klage over avslag på søknad om midlertidig brakkerigg på eiendommen gnr. 
47, bnr. 47 i Nordreisa kommune 
 
Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 4.7.2018 samt 
tilleggsopplysninger i saken, mottatt her 2.8.2018.  
 
 

****** 
 
Fylkesmannen opphever Nordreisa kommunes vedtak av 8.6.2018. Dette under 
henvisning til at begrunnelsen for vedtaket ikke tilfredsstiller kravene til begrunnelse i 
fvl. § 25. Den mangelfulle begrunnelsen gjør det videre uklart for Fylkesmannen om 
kommunen har lagt til grunn riktig rettsanvendelse for vedtaket.  
 
Saken ligger ikke slik an at Fylkesmannen kan reparere mangelen og ta endelig stilling 
til vedtakets materielle innhold. Saken hjemvises til kommunen for fornyet behandling.  
 
Vi vil begrunne dette nærmere i det følgende.  
 

****** 
 
Sakens bakgrunn 
Sakens bakgrunn forutsettes kjent for partene. Vi vil likevel gi et kortfattet sammendrag av 
sakens hovedpunkter.  
 
Henriksens gjestestue søkte den 16.3.2018 om forlengelse av tillatelse til plassering av 
midlertidig brakkerigg på eiendommen gnr. 47, bnr. 47 i Sørkjosen. Brakkeriggen benyttes til 
utleie til bedrifter innenfor bygg- og anleggsbransjen. Den tidligere tillatelsen til plassering av 
midlertidig brakkerigg gikk ut 5.2.2018.  
 
Det ble ikke inngitt noen naboklager i saken. Andre næringsdrivende i kommunen har 
imidlertid inngitt negative uttalelser i saken.  
 
Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg behandlet søknaden i møte den 8.6.2018, og avslo 
søknaden. Avslaget ble begrunnet slik:  
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Avslaget begrunnes med at Miljø, - plan og utviklingsutvalget ikke ser behovet for en 
midlertidig brakkerigg i området i neste to års periode.  

 
Av saksfremlegget til vedtaket fremgår det at rådmannen har innstilt på å godkjenne 
søknaden.  
 
Henriksen gjestestue påklaget vedtaket den 17.6.2018. Klagen er omfattende og vi gjengir 
kun det vi oppfatter som hovedanførslene i det følgende. Klager hovedanførsel er at vedtaket 
er fattet på feil grunnlag, og det bes om at rådmannens innstilling i saken vedtas. Det vises i 
denne forbindelse til at de har sendt ut nabovarsel til de berørte naboene, men naturlig nok 
ikke til andre næringsdrivende i kommunen. Det hevdes i denne forbindelse at leder av 
utvalget, Hilde Nyvoll, har «sendt ut» en klage fra North of Lyngen til utvalget dagen før 
saken skulle behandles i utvalget. Henriksens gjestestue stiller spørsmålstegn både ved dette 
og ved at Reisafjord hotell har fått anledning til å uttale seg i saken. Klager anfører at disse 
uttalelsene skulle vært forkastet av utvalget. Videre stilles det spørsmålstegn ved hvorfor ikke 
leder av utvalget, Hilde Nyvoll, meldte seg inhabil i saken siden hun sitter som styremedlem i 
Artic suppliers. Deretter imøtegår Henriksen gjestestue innspillene fra konkurrentene som har 
fått anledning til å uttale seg til søknaden. Vi oppfatter videre at klager mener at de nærings- 
og konkurransemessige konsekvenser som en eventuelt tillatelse vil få, er irrelevant all den tid 
dette er en søknad etter plan- og bygningsloven.  
 
Nordreisa kommune v/ Nordreisa miljø, plan- og utviklingsutvalg, behandlet klagen den 
28.6.2018. Rådmannens innstilling gikk ut på å ta klagen til følge.  
Klagen ble imidlertid ikke tatt til følge. Begrunnelsen for at klagen ikke ble tatt til følge lyder 
slik:  
 

Dette begrunnes med at da Henriksen gjestestue fikk midlertidig tillatelse til 
brakkerigg 05.02.2016 var det på bakgrunn av ekstraordinær anleggsvirksomhet i 
området. Disse behovene eksisterer ikke på nåværende tidspunkt.  

 
 
Saken ble etter dette oversendt Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse. Vi har i 
etterkant av at saken ble mottatt her, mottatt et brev datert 9.7.2018 med tilleggsopplysninger 
fra klager i saken. I brevet gjengis i hovedsak anførsler som har vært fremmet tidligere i 
saken. Vi har ikke oversendt tilleggsmerknadene til partene, da vi ikke har ansett 
opplysningene for å ha avgjørende betydning for vedtaket, jf. forvaltningsloven § 17, 2.ledd 
bokstav c).  
 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen legger til grunn at klagen er fremsatt i rett tid, og av part eller annen med 
rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven (fvl.) §§ 28 og 29 første ledd.  
 
Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Vi 
skal vurdere de synspunkter som klageren legger frem, og kan også ta opp forhold som ikke 
er berørt i klagen. Der Fylkesmannen er klageinstans for vedtak truffet av en kommune, skal 
vi imidlertid legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie 
skjønn, jf. fvl.§ 34, annet ledd.  
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Saken gjelder klage over avslag på søknad om tillatelse til midlertidig oppføring av 
brakkerigg. Tiltak som det omsøkte, er som utgangspunkt betinget av at det inngis søknad og 
tillatelse, jf. pbl. § 20-2, jf. § 20-1 første ledd bokstav j).  
 
Planforhold 
Eiendommen som det omsøkte tiltak ønskes plassert på, er omfattet av kommuneplanens 
arealdel for Nordreisa kommune av 20.3.2014, og er omfattet av hensynssone 
«reguleringsplan skal fortsatt gjelde».  I tillegg er eiendommen omfattet av reguleringsplan 
Sørkjosen Vest B av 19.04.2007, og er i reguleringsplanen avsatt til forretningsformål.  
 
Vedtakets begrunnelse 
Forvaltningsloven § 25 stiller visse krav til et vedtaks begrunnelse. For det første må det vises 
til de reglene som vedtaket bygger på, de faktiske forhold som er lagt til grunn for vedtaket og 
de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av det forvaltningsmessige skjønn bør 
nevnes.  
 
Kommunen har som nevnt begrunnet avslaget på følgende måte i det påklagede vedtak:   
 

Med hjemmel i plan og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og § 21-4 avslås 
søknad om byggetillatelse mottatt 15.03.2018 for midlertidig tillatelse for brakkerigg 
på gnr. 47, bnr. 47. 
 
Avslaget begrunnes med at Miljø, - plan og utviklingsutvalget ikke ser behovet for en 
midlertidig brakkerigg i området i neste to års periode.  

 
I sin underinstansbehandling har kommunen begrunnet avslaget slik:  
 

Dette begrunnes med at da Henriksen gjestestue fikk midlertidig tillatelse til 
brakkerigg 05.02.2016 var det på bakgrunn av ekstraordinær anleggsvirksomhet i 
området. Disse behovene eksisterer ikke på nåværende tidspunkt.  

 
Etter Fylkesmannens vurdering, er kommunens avslagsvedtak mangelfullt, og oppfyller ikke 
de krav til begrunnelse som fremgår av forvaltningsloven § 25. Vi viser i denne forbindelse til 
at det fremstår som svært uklart for oss hvilken hjemmel vedtaket bygger på, hvilke faktiske 
forhold som er lagt til grunn for vedtaket og hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende ved 
utøvingen av kommunens skjønn. Det fremgår ikke om kommunen har vurdert vilkårene i 
pbl. § 30-5, og kommet til at tiltaket ikke oppfyller vilkårene. Ei heller fremgår det av 
begrunnelsen om kommunen mener at tiltaket må vurderes som et permanent tiltak. Det er 
videre uklart for oss om kommunen mener at det permanente tiltaket er i strid med gjeldende 
plangrunnlag eller at det ikke oppfyller kravene til ansvarsrett, og at dette er bakgrunnen for 
avslaget.  
 
Derimot kan det synes som at kommunen har lagt til grunn at det ikke er noe behov for en slik 
brakkerigg til utleieformål, og at det er dette som er bakgrunnen for kommunens avslag. Det 
er imidlertid svært uklart for Fylkesmannen hvilken avslagshjemmel etter plan- og 
bygningsloven dette eventuelt er forankret i, og saksfremlegget som ligger til grunn for 

41



Side 4 av 6 

vedtaket innstiller som nevnt på godkjenning av søknaden, og oppklarer dermed heller ikke 
hva som ligger til grunn for kommunens begrunnelse for å avslå søknaden.  
 
For øvrig opplyses om at utgangspunktet er at plan- og bygningsloven er en såkalt «ja-lov». 
Dette innebærer at tiltakshaver har rettskrav på å få innvilget søknad om tiltak som er i tråd 
med regelverket, jf. pbl. § 21-4. Avslag på søknad om tiltak betinger at det foreligger en 
avslagshjemmel.  
 
Vedtaket er etter dette beheftet med en saksbehandlingsfeil.   
 
Vi vil i det følgende grunngi hvilken betydning feilen har for det påklagede vedtak.  
 
Etter forvaltningsloven § 41 kan et vedtak, til tross for feilen, være gyldig når det er grunn til 
å regne med at saksbehandlingsfeilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.  
 
Det følger imidlertid av sikker rett at en mangelfull begrunnelse kan være en feil ved vedtaket 
som fører til at vedtaket må kjennes ugyldig, jf. blant annet Eckhoff/Smith, Forvaltningsrett, 
9.utgave, side 490. Dette er også i tråd med prinsippet uttrykt i fvl. § 41.  
 
Fylkesmannen finner at det foreligger en «ikke helt fjerntliggende mulighet» for at feilene kan 
ha hatt betydning for vedtakets innhold, se Høyesterettsdom publisert i Rt 2009 side 661 
avsnitt 71. Vi viser i denne forbindelse til at det forhold at det ikke fremgår av vedtaket 
hvilken avslagshjemmel kommunen har benyttet, hvilke faktiske forhold som er lagt til grunn 
eller hvilke hensyn som har vært avgjørende ved utøvingen av kommunens skjønn kan skjule 
en svikt ved avgjørelsen. Det fremstår heller ikke klart for Fylkesmannen at klager har hatt 
tilstrekkelig mulighet til å ivareta sine interesser i saken, da det i et slikt tilfelle hvor 
begrunnelsen er så mangelfull, vil være vanskelig for klager å fremsette relevante argumenter 
i klagen.  Dette kan igjen ha hatt betydning for hvorvidt saken er tilstrekkelig opplyst, jfr. fvl. 
§ 17.  
 
Konsekvensene av den mangelfulle begrunnelsen er at Fylkesmannen ikke har et tilstrekkelig 
grunnlag for å kunne overprøve de materielle sidene av saken.  
 
Fylkesmannen er etter dette kommet til at kommunens vedtak må oppheves.  
 
Avsluttende bemerkninger 
Siden saken oppheves på annet grunnlag, tar ikke Fylkesmannen fullstendig stilling til de 
øvrige sidene av denne saken. Vi ønsker imidlertid for ordens skyld å kommentere enkelte 
sider ved denne saken.   
 
Det søkes i dette tilfellet om plassering av en midlertidig brakkerigg for utleie. For 
oversiktens skyld gjengir Fylkesmannen i denne forbindelse deler av en tolkningsuttalelse fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 27.10.2014. Tolkningsuttalelsen er et svar på 
en henvendelse om midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg, og finnes på regjeringens 
hjemmeside:  
 

(…) Det er først og fremst varigheten av plasseringen av tiltaket som er avgjørende for 
om det kan anses som midlertidig eller varig. Dersom et tiltak, som er ment å være 
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midlertidig blir stående mer enn 2 år, som er et vilkår etter pbl. § 20-2 bokstav c, 
regnes det som et varig tiltak som krever full søknad og bruk av foretak med 
ansvarsrett, jf. pbl. § 20-1 første ledd bokstav j. Se i denne forbindelse Ot.prp.nr. 45 
(2007-2008) kapittel 6.5.8 Særlig om midlertidige tiltak:  

 
Departementet vil presisere at tiltak som står over to år anses som 
permanente, slik at tiltakene i tilfelle må behandles som ordinære permanente 
tiltak etter § 20-1, jf. § 20-2.   

 
 […] 
 

(…) Lovgiver har lagt til grunn at 2 år gir tilstrekkelig tid til å få avklart eventuelle 
praktiske og økonomiske forhold. Departementet har likevel forståelse for at det kan 
oppstå situasjoner hvor 2 år ikke er tilstrekkelig tid, og at det kanskje er behov for 
plassering av tiltaket for en noe lengre periode, eksempelvis 4 eller 5 år. For enkelte 
kan de muligens da oppleves som unødvendig byråkratisk at plassering utover 2 år 
medfører at tiltaket må omsøkes som varig med alt det innebærer. Hvorvidt dette er 
forhold som bør være gjenstand for forenkling, må imidlertid vurderes i forbindelse 
med fremtidig regelverksrevisjon. Slik regelverket er i dag er det satt en grense på 2 
år, og det er viktig at bestemmelsene for midlertidige tiltak praktiseres konsekvent og 
ensartet. Eller kan det føret til omgåelse av regelverket hvor viktige bygningsmessige 
kvaliteter blir tilsidesatt. Spesielt i tilfeller der det er tale om midlertidig barnehage, 
skole eller bolig, hvor hensynet til sikkerhet gjør seg gjeldende med tyngde, er det 
særlig viktig at slike tiltak følges opp av bygningsmyndighetene, se bl.a. Ot.prp. nr. 45 
(2007-2008) kapittel 6.5.8:  
 
[…]  
 
Departementet gjør oppmerksom på at det i forbindelse med søknad om plassering av 
tiltak som skal stå lengre enn 2 år, kan søkes om midlertidig dispensasjon fra lovens 
materielle, herunder også tekniske krav samt fra plan dersom dette er nødvendig, jf. 
pbl. §§ 19-2 og 19-3.  

 
Vi ber kommunen hensynta det ovennevnte i sin fornyede behandling av søknaden, herunder 
å veilede søker om at tiltaket krever full søknad og bruk av ansvarlig foretak dersom det har 
stått i over to år. 
 
For ordens skyld nevnes videre at arealformålet ikke har bindende virkning for midlertidig 
plassering i inntil 2 år, slik at plassering i inntil to år, ikke vil være betinget av dispensasjon 
dersom det er i strid med arealformålet. Motsetningsvis vil plassering av tiltak utover to år, 
regnes som en permanent plassering, og vil derfor være avhengig av dispensasjon fra 
arealformålet dersom det er motstrid.  Vi har ikke funnet grunn til å undersøke nærmere om 
det omsøkte tiltak er i samsvar med gjeldende plangrunnlag, da vedtaket uansett oppheves på 
annet grunnlag.   
 
Kommunen må imidlertid ved sin fornyede behandling av søknaden ta stilling til om tiltaket 
er avhengig av dispensasjon, og i så fall veilede søker om adgangen til å søke dispensasjon.  
 

43



Side 6 av 6 

Klager har videre anført at kommunen har lagt vekt på konkurransemessige- og 
næringsmessige hensyn i sin vurdering. Fylkesmannen tar ikke stilling til om dette er tilfellet i 
denne saken, men presiserer likevel for ordens skyld at slike hensyn ikke er relevante i en 
vurdering av om et tiltak kan godkjennes etter plan- og bygningsloven. Fylkesmannen ber 
kommunen hensynta dette ved sin fornyede behandling av søknaden.  
 
Med hjemmel i pbl. § 1-9, jf. delegasjonsfullmakt fra departementet, gjør Fylkesmannen 
følgende 
 

vedtak: 
 
Fylkesmannen opphever Nordreisa kommunes vedtak av 8.6.2018, i sak 2016/121. Saken 
hjemvises til kommunen for fornyet behandling.  
 

****** 
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Partene anses underrettet ved kopi av dette brevet. 
Vi gjør oppmerksom på partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf. 
forvaltningsloven §§ 18 og 19.  
 
 
 
Etter fullmakt  
 
 
 
 
Jan-Peder Andreassen 
kommunaldirektør 

 

 Sara Holthe Jaklin 
fagansvarlig 

 
 
Kopi til: 
HENRIKSEN GJESTESTUE AS Meierivegen 5 9152 SØRKJOSEN 

 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
 
 
 
Tenk miljø – velg digital postkasse fra Digipost eller e-Boks på www.norge.no 

44



 

Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/121-11 

Arkiv:                1942/47/47
  

Saksbehandler:  Sigrid 
Birkelund 

 Dato:                 16.05.2018 
 

 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
40/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 08.06.2018 

 

Brakkerigg 1942/47/47 

Henvisning til lovverk: 
Plan og bygningsloven: § 20-1 bokstav j) Midlertidig bygning, konstruksjoner eller anlegg (som 
ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år), § 20-4 
Reguleringsplan: Sørkjosen Vest B med planidentifikasjon: 19421979_002. Planformål: 
Forretning.   
 

Vedlegg 
1 Brev-videre prosess i sak vedrørende modulbygg 
2 Klage på kort svarfrist  
3 Spørsmål om driften av Henriksen Gjestestue 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 08.06.2018  
 

Behandling: 
Naboklage fra Joda Eiendom AS innkommet 4.juni 2018, kom inn etter at saken ble sendt ut, og 
ble derved lagt fram til utvalget i møtet. 
 
Forslag fra Hilde Nyvoll Ap, Per-Håvard Steinsvik, Geir Tomasjord Sv, Karl Mattis Nyheim 
Mgp, Olav R Eriksen Mpg: 
 
Med hjemmel i plan og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og § 21-4 avslås søknad 
om byggetillatelse mottatt 15.03.2018 for midlertidig tillatelse for brakkerigg på gnr. 47 bnr. 47. 
 
Avslaget begrunnes med at Miljø,- plan og utviklingsutvalget ikke ser behovet for midlertidig 
brakkerigg i området i neste to års periode. 
 
Naboklage fra Joda Einendom AS avvises fordi den har kommet inn for seint. 
 
Fellesforslag vedtatt mot en stemme som stemte for rådmannens innstilling 
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Vedtak: 
Med hjemmel i plan og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og § 21-4 avslås søknad 
om byggetillatelse mottatt 15.03.2018 for midlertidig tillatelse for brakkerigg på gnr. 47 bnr. 47. 
 
Avslaget begrunnes med at Miljø,- plan og utviklingsutvalget ikke ser behovet for midlertidig 
brakkerigg i området i neste to års periode. 
 
Naboklage fra Joda Einendom AS avvises fordi den har kommet inn for seint. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og § 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 15.03.2018 for midlertidig tillatelse for brakkerigg på gnr. 47 
bnr. 47. 
 
Vilkår: 

- Byggetillatelsen gis fra samme dato som forrige tillatelse gikk ut og er gyldig to år 
fremover i tid, dvs. fram til 05.02.2020.  

- Hvis det skal søkes på ny byggetillatelse for bygget, må det være en permanent løsning 
på enten endret standard eller fjerning av bygg. Søknad for bygget må komme inn i løpet 
av høsten 2019.  

   
 
 

Saksopplysninger 
Det er søkt om forlengelse av midlertidig brakkerigg på gnr 47 bnr 47 i Sørkjosen av eier 
Henriksen gjestestue. Den tidligere tillatelsen som var på to år gikk ut 05.02.2018. Dette betyr at 
bygget per dags dato ikke har tillatelse. Vi understreker dette og betydningen av det. Det tok to 
måneder fra kommunen etterspurte saken til det kom inn en godkjent formell søknad som legges 
frem til behandling nå.  
 
Vi har mottatt brev fra Reisafjord Hotell som vil uttale seg i saken og har gjort rede for deres 
kapasitet fremover. Det er også hentet ut dokumenter i saken fra ulike advokater. Dette betyr at 
saken har stor interesse for næringsdrivende i Sørkjosen. Det er ikke mottatt noen naboklager i 
saken. De næringsmessige momentene kan ikke brukes direkte inn mot en behandling i forhold 
til Plan –og bygningsloven, slik at de er ikke kommentert noe mer under. 
 
Tidligere søknad utsendt i 2016 var godkjent administrativt. Denne gangen tas saken opp til 
miljø- plan- og utviklingsutvalget for en politisk vurdering.   
 
Det er søkt på forlengelse med 4 nye år av bygget, til bruk av brakkerigg til utleie til bedrifter 
innenfor bygg og anleggsbransjen. Jfr. Plan og bygningsloven § 20-4 kan ikke midlertidig 
tillatelse gis for lengre tidsrom en to år.  
 
Brakkerigg har plass til 20 enkeltrom, samt med rom til vaskerom, oppholdsrom, og andre 
mindre rom i tilknytning til bygget. Det har en bruksareal på 440 m2.  
 
Henriksen gjestestue har også rom til utleie på sin gjestestue.  
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Vurdering 
Både Reisafjord Hotell og Henriksen gjestestue hadde leieavtale med forskjellige bedrifter under 
utbyggingen av Sørkjostunnelen. De er nå ferdig med sitt arbeid. Reisafjord hotell er interessert 
i lignende avtaler. Vi vet at i dag arbeider fortsatt f.eks. Statnett sitt prosjekt i Nordreisa. Det er 
uvisst når tid det de vil være ferdig med sitt arbeidet i selve Nordreisa. Videre har vi oppstart av 
arbeid med Kvænangsfjellet, mulig i 2020. Det er uvisst om de fremtidige utbyggerne da vil 
prioritere å bo i Sørkjosen. Dermed er det ikke så mange store aktører lengre i bygda som vi vet 
om.  
 
Henriksen gjestestue skriver at de har tenkt å bruke brakkerigget til bedrifter innenfor bygg og 
anleggsbransjen. De nevner i sin søknadsbrev at de har avtaler med bedrifter som er gjeldende i 
år og til neste år.   
 
Vi spesifiserer at det ikke vil være mulig for Henriksen gjestestue å leie ut bygg til turister. 
Dette på grunn av at det ikke har samme brannstandard slik som et hotell har. Brakkeriggen har 
samme risikoklasse ved brann som en bolig (4) mens hotellet har en risikoklasse som et 
overnattingsbygg (6), der personer overnatter og ikke kjenner til rømningsveier.   
 
Bygget står i dag til omgivelsene der bygget er plassert langs byggelinje slik som andre bygg i 
området. Bygget er stelt med og sjenerer ikke omgivelsene på noen måter.  
 
Kommunen vil likevel allerede nå påpeke at dette er et midlertidig bygg og at på sikt må det 
finnes en permanent løsning. Dette enten som en permanent søknad om å ha bygget der. Enten 
som overnattingsbygg, vanlig brakkerigg eller eventuelt fjerne bygget.  
 
Etter en samlet vurdering anbefales det at det gis en ny byggetillatelse med virkning fra 
05.02.2018 og to år fremover, altså 05.02.2020. Når det skal leveres inn ny søknad på bygget, 
må dette gjøres allerede høsten 2019. Dette for at det skal være muligheter for å få behandlet 
søknaden innen den midlertidige godkjenningen.  
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Fra: Reidar Bakkehaug (reidar@betongservice.net)
Sendt: 26.02.2019 09:01:05
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: Sigrid Birkelund

Emne: VS: Skannet bilde fra Betong Service AS
Vedlegg: byggfag@betongservice.net_20190226_083609.pdf

Vedlagt følger søknad om rammetillatelse og disp. fra TEK 17.

Med vennlig  hilsen
Betongservice AS
Industriveien 24
9152 Sørkjosen
Reidar Bakkehaug
Daglig leder                                  

reidar@betongservice.net
Tlf: 77 77 03 00 / 92240937
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Fra: Reidar Bakkehaug (reidar@betongservice.net)
Sendt: 26.02.2019 09:01:05
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: Sigrid Birkelund

Emne: VS: Skannet bilde fra Betong Service AS
Vedlegg: byggfag@betongservice.net_20190226_083609.pdf

Vedlagt følger søknad om rammetillatelse og disp. fra TEK 17.

Med vennlig  hilsen
Betongservice AS
Industriveien 24
9152 Sørkjosen
Reidar Bakkehaug
Daglig leder                                  

reidar@betongservice.net
Tlf: 77 77 03 00 / 92240937

63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



Fra: Eskild Freibu (eskild@freibu.no)
Sendt: 03.04.2019 11:47:11
Til: Nordreisa Kommune; Sigrid Birkelund; Dag Funderud
Kopi: Anne Korsfur; Johnny Henriksen

Emne: INNSPILL TIL SAK 23/19 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE OG DISPENSASJON 1942/47/47
OVERNATTINGSBYGG
Vedlegg: Brev til Nordreisa kommune av 03.04.2019.pdf
Til Nordreisa kommune:
 

VEDLAGT FØLGER INNSPILL TIL SAK 23/19 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE OG DISPENSASJON 1942/47/47
OVERNATTINGSBYGG
 
Dette bes oversendt medlemmene i MPU‐utvalget til møtet i saken i morgen.
 
 
Med hilsen

Eskild Freibu
Advokat MNA & Master of Management BI
__________________________________________
ADVOKATFIRMA FREIBU AS  •  TROMSØ  • 
•  Grønnegata 30, 9008 Tromsø • Tlf: +47 95 07 56 32  •  Mail: eskild@freibu.no • Web: www.freibu.no •
Denne e‐post med tilhørende dokumenter er kun for adressaten navngitt ovenfor. E‐posten og vedleggene kan inneholde opplysninger undergitt taushetsplikt. Hvis du ikke er rette
mottaker av e‐posten, gjøres du herved oppmerksom på at enhver bruk, kopiering eller videreformidling av opplysninger ikke er tillatt. Har du mottatt denne e‐post ved en
feiltakelse, anmoder vi om at du straks gir oss beskjed pr e‐post eller telefon og sletter denne e‐post samt makulerer alle utskrifter og kopier av den.
_____________________________________________________________________________________________
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Advokatfirma  

Freibu AS 
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING   Adresse:          Grønnegata 30, 
………………………………………………………………………………..                                               9008 Tromsø 
         

E-post:           eskild@freibu.no 
        Web:      www.freibu.no 
  
        Web:      www.freibu.no 

Nordreisa kommune       Eskild Freibu     +47 95 07 56 32 

Postboks 174,       Telefaks:      +47 77 61 04 01                     

9156 STORSLETT      Org.nr.:       994 381 261 
Driftskonto:       4520.15.50355                    
Klientkonto:      4520.15.70852 

                      

 

Vår ref.:                      Deres ref.:                         Ansvarlig advokat:                      Dato:                                                                             
ESKFRE                                                                                           Eskild Freibu                                  Tromsø den 03.04.2019 

 

INNSPILL TIL SAK 23/19 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE OG DISPENSASJON FOR 

1942/47/47 OVERNATTINGSBYGG – HENRIKSEN GJESTESTUE AS 

Undertegnede representerer Henriksen Gjestestue AS, Meierivegen 5, 9152 Sørkjosen. 

 

 
1. Hva henvendelsen gjelder 

 

Henvendelsen gjelder innspill til administrasjonens innstilling i sak 23/19 til Nordreisa 

kommune sitt Miljø-, Plan- og Utviklingsutvalg, som avholder møte om saken i morgen 

04.04.2019. 
 

Saken som skal behandles i MPU-utvalget gjelder søknad om rammetillatelse og 

dispensasjon for overnattingsbygg, som kommer i tillegg til eksisterende bygningsmasse som 

Henriksen Gjestestue AS fra tidligere har bruksgodkjenning for til overnattingsformål. 

 

I forbindelse med innstilling til avslag på dispensasjonssøknaden som inngår i denne saken. 
fremsettes med dette følgende innsigelser til administrasjonens innstilling, se nedenfor. 

 

Administrasjonen bes besørge at dette brevet kommer med som en del av sakspapirene til 

Nordreisa kommune sitt Miljø-, Plan- og Utviklingsutvalg, ved at disse ettersendes.  

 
Det vises her til Forvaltningsloven §17 om at alle sider av saken skal være fremlagt for 

Utvalget før beslutning i saken tas. 

 

 

2. Saksbehandlingen 

 
Det har vært vanskelig for Henriksen Gjestestue AS å få innsyn i rådmannens innstilling 

slik Forvaltningsloven §§ 18 og 18 om rett til partsinnsyn, forutsetter. 

 

Etter at parten fikk innsyn i innstillingen i går, har man hatt mindre enn èn dag til å lese 

igjennom og kommentere innstillingens argumentasjon omkring hvorfor omsøkt 
dispensasjon ikke kan gis.  
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Dette på tross av at bygningsmassen har vært godkjent midlertidig tidligere og fungert 

utmerket. 

 

Den svært korte tiden parten har hatt til å komme med sine synspunkter til saksfremlegget 

utgjør muligens et brudd på Forvaltningslovens kontradiksjonsregler i §§ 16 jf 17 og 
partsinnsynet, og våre knappe kommentarer må sees i lys av dette.  

          

Disse bes derfor underlegges en seriøs vurdering, selv om det fra undertegnedes side ikke 

har vært tilstrekkelig tid til å gi utfyllende juridiske bemerkninger til kommunens 

argumentasjon for at dispensasjon ikke kan gis. 
 

Den enkleste måten for Nordreisa kommune for å styre unna disse mulige 

opphevelsesgrunnlagene, dersom dette blir en klagesak til Fylkesmannen, er å innvilge 

omsøkt dispensasjon for TEK 17 kapitel 12 og § 13-3. 

 

Dette slik at dette sakskomplekset kan avsluttes og at kommunen slipper flere klagesaker. 
 

Det vises ellers til sterke føringen i Fylkesmannens tidligere opphevelsesvedtak om at Plan- 

og Bygningsloven er en «ja» lov og de store ulempene Henriksen Gjestestue AS allerede er 

påført i saken som følge av saksbehandlingsfeil. 

 
På denne bakgrunn bes omsøkt dispensasjon for TEK 17 kapitel 12 og § 13-3 innvilget, se 

nærmere redegjørelse nedenfor. 

 

 

* * * 

 
 

3. Innsigelse til innstillingen vedr. avslag på dispensasjonssøknad   

             

Henriksen Gjestestue AS vil vise til rådmannens innstilling i saken, avsnitt to, som 

omhandler dispensasjon. 

Søknad om dispensasjon fra TEK 17 kapitel 12 og § 13-3, innstilles der avslått på grunn av 

at konsekvensene blir for store til at dispensasjon kan gis.  

Bygget oppfyller ifølge rådmannen ikke kravene til at universell planløsning, universell 

utforming og ventilasjon.  

Dette gjelder fellesareal, soverom, bad, og toalett. Hensynene i formålsbestemmelsene i TEK 

17 blir dermed vesentlig tilsidesatt ifølge rådmannen.  

Henriksen Gjestestue AS aksepterer at dispensasjonssøknad § 13- 3, avslås.  

Henriksen Gjestestue AS mener likevel at det å stille krav til at TEK 17 kapittel 12 blir 

oppfylt, som går på universell planløsning m.m, er et sterkt urimelig krav å stille i denne 

sammenhengen. 

Bakgrunnen for Henriksen Gjestestue AS sitt standpunkt her er følgende: 

Henriksen Gjestestue AS har driftet virksomheten uavbrutt siden 1995, altså i 23 år.  

I hovedbygget er alle krav i henhold til § 12 oppfylt.  

Bygget er tilpasset mennesker med særskilt behov og er tilrettelagt for rullestolbrukere. 

Disse har alltid hatt et godt tilbud hos Henriksen Gjestestue AS, og vil også ha det i det 

videre.  
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Ingen vil bli avvist eller være forhindret fra å overnatte ved Henriksen Gjestestue AS pga 

handikap, og vil ha tilgang på alle funksjoner ved overnattingsvirksomheten. 

Det er i hovedbygget gjestene benytter, og hvor de får servert alle måltider som tilbys, har 

tilgang til pub, og ellers har tilgang til de tjenestene som tilbys ved overnattingsstedet. 

Brakkeriggen som nå søkes omsøkt med varig brukstillatelse, vil kun være et 

avlastningsbygg mht selve overnattingstilbudet, mens alle fellesfunksjoner fortsatt vil bli 

tilbudt i hovedbygget.  

Det er derfor naturlig at gjester med særskilte behov får tildelt rom i hovedhuset, hvor det er 

god kapasitet til disse.  

Det er eierne av gjestestua som bestemmer hvilket tilbud gjestene har tilgang til og 

bestemmer hvor gjestene får tildelt rom.  

Bygget det søkes tillatelse for skal fungere som en tilleggsbygning til eksisterende 

driftsbygning, og det er eierne av gjestestua som bestemmer hvem som får tildelt rom der.  

Det er ikke tenkt at tilleggsbygget skal være åpent for «hvem som helst» og når bygget ikke er 

i bruk er det heller ikke tilgjengelig for allmennheten tilsvarende en offentlig bygning som et 

museum eller kommunehus er.  

Det omsøkte bygget kan derfor ikke sammenlignes med enhver annen offentlig bygning som 

krever universell utforming, som er åpen for befolkningen innenfor åpningstidene. 

Driverne av Henriksen Gjestestue AS vil styre hvem som skal overnatte i tilleggsbygget, og 

personer med handikap vil alltid bli innlosjert i hovedbygget. 

Alene avstanden mellom hovedbygget og tilleggsbygget, utelukker innlosjering av personer i 

rullestol mv, siden disse må til hovedhuset for å spise frokost, middag eller gå på pub.  

Spesielt vinterstid vil dette i seg selv umuliggjøre innlosjering av personer med 

bevegelseshemminger i tilleggsbygget. 

Det er selvfølgelig flott at Nordreisa kommune tar de bevegelseshemmedes situasjon på 

alvor. 

I dette tilfellet blir dette likevel som et selvstendig avslagsgrunnlag på 

dispensasjonssøknaden, et helt uforholdsmessig og urimelig krav å stille til et allerede 

oppført bygg. 

Dette all den tid bevegelseshemmede personer alltid vil bli innlosjert i hovedhuset. Dette av 

hensyn til disses behov for umiddelbar tilgang på frokostsal, middagstilbud, 

resepsjonstjenester mv. Noe annet ville være svært upraktisk og dårlig service, og vil derfor 

aldri forekomme. 

Hvis det omsøkte bygget var tenkt som en selvstendig driftsenhet med egen resepsjon, egen 

frokostsal/spisesal, kjøkken og serveringssted med alle rettigheter, hadde det være en 

selvfølge å tilfredsstille kravet i TEK-17 kap. 12.  

Dette er ikke tilfelle og derfor er kravet i § 12 et urimelig krav, da hovedhuset allerede 

dekker behovet til gjester som har behov for rullestol.  

Det stilles spørsmål om hvorvidt det omsøkte bygget i det hele tatt kan sees som et 

tilleggsbygg til den eksisterende gjestestuen pga. avstanden til hovedhuset som er 45 meter.  
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Det drøftes i innstillingen omkring at tilleggsbygget enten burde vært plassert som et 

tilleggsbygg, eller med en passasje/gang mellom byggene.  

Det omsøkte byggets plassering i forhold til hovedhuset er et gjennomtenkt valg, bl.a for å 

tilfredsstille det krav som er gitt fra Nordreisa kommune. Dette når det gjelder 

parkeringsbehov for gjestene, samt muligheten til å ha mer kontroll på unødvendig trafikk 

på området.   

Alle hensyn er ikke mulig å ivareta samtidig, selv om man i en ideell verden hadde ønsket å 

kunne koble disse bygge sammen rent fysisk. 

 

4. Oppsummering 

I lys av at Plan- og Bygningsloven er en «ja» lov jf. Fylkesmannens uttalelse i klagesaken, ber 

Henriksen Gjestestue AS om at Nordreisa kommune sitt Miljø-, Plan- og Utviklingsutvalg 

imøtekommer dispensasjonssøknaden tilknyttet kravene i TEK 17 kapitel 12 og § 13-3. 

Dette da Henriksen Gjestestue AS uansett vil kunne gi bevegelseshemmede et 

forskriftsmessig tilbud i hovedhuset, som er eneste sted bevegelseshemmede vil bli 

innlosjert. 

Et krav om universell utforming av dette avlastningsbygget, utgjør en unødvendig og 

uforholdsmessig kostnad for Henriksen Gjestestue AS som ikke vil være økonomisk 

bærekraftig. 

Ved en imøtekommelse av dispensasjonssøknaden kan man unngå en ny klagesak hos 

Fylkesmannen og at sakskomplekset dermed kan avsluttes.  

Kravet til ventilasjon vil dessuten bli oppfylt, og denne delen av dispensasjonssøknaden er 

søker enig med kommunen at ikke bør dispensere. 

At Henriksen Gjestestue AS kan videreføre dette ekstra overnattingstilbudet som 

tilleggsbygget representerer, vil dessuten være gunstig for næringsutviklingen i kommunen. 

På forhånd takk! 

 
 

                

Advokatfirma Freibu AS 

 

 
Eskild Freibu 

Advokat MNA & 

Master of Management BI 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Henriksen Gjestestue AS, Meierivegen 5, 9152 Sørkjosen                                                            
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 
 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

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

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2016/121-58 3833/2019 1942/47/47 10.04.2019 

 

Melding om vedtak- Søknad om rammetillatelse og dispensasjon 1942/47/47 
Overnattingsbygg 

Vedlagt følger vedtak etter behandling i Miljø-, plan- og utviklingsutvalget i møte den 
04.04.2019.  
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt 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 anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no   
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
HENRIKSEN GJESTESTUE AS Meierivegen 5 9152 SØRKJOSEN 
BETONGSERVICE AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/121-53 

Arkiv:                1942/47/47
  

Saksbehandler:  Sigrid 
Birkelund 

 Dato:                 26.03.2019 
 

 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

23/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg  04.04.2019 
 

Søknad om rammetillatelse og dispensasjon1942/47/47 Overnattingsbygg 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven: §§ 20-1, 20-2,20-3, 29-5, 
Teknisk forskrift TEK17 
Forvaltningsloven: § 27 b 
 
Vedlegg:  
1 Hovedmomentene i reguleringsarbeidet Sørkjosen 
2 
3 

Søknad om dispensasjon 47/47  
Søknad om rammetillatelse 47/47 
 

 
Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.04.2019  
 
 Jfr fvl §6, 2 ledd fratrer Johnny Henrksen (Frp) under behandling av saken.  
 
Behandling: 
Dokument 2016/121-57 - Brev av 3.april 2019 fra advokat Freibu AS på vegne av Henriksens 
gjestestue, ble delt ut til alle medlemmene før behandling av saken. 
 
Ragnhild Hammari (Frp) fremmet følgende forslag: 
Nytt avsnitt 2 
Søknaden om dispensasjon fra TEK 17 kap 12 og § 13-3 godkjennes pga. at de har universell 
utforming i hovedbygget med rom til rullestolbrukere og ser da ikke nødvendigheten med å ha 
det i modulbygget som er et overnattingsbygg/avlastningsbygg.  
Det er i hovedhuset de har resepsjon, serverer frokost og har bar. Det er der gjestene møter når de 
kommer for overnatting.  
 
Det ble stemt over forslaget fra Hammari satt opp mot innstillingen. 6 stemte for rådmannens 
innstilling og 1 stemte for forslaget. Innstillingen dermed vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over resten av rådmannens innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt.  
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Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om 
rammetillatelse i samsvar med søknad om oppføring av modulbygg som overnattingsbygg på 
gnr. 47 bnr. 47.  
 
Søknad om dispensasjon fra TEK17 kapitel 12 og § 13-3, avslås på grunnlag av at 
konsekvensene blir for store til at dispensasjon kan gis. Bygget oppfyller ikke kravene til 
planløsning, universell utforming og ventilasjon. Dette gjelder fellesareal, soverom, bad og 
toalett. Hensynene i formålsbestemmelsene i TEK17 blir derved vesentlig tilsidesatt.  
 
Det gis dispensasjonen for §§14-2 og 14-3 i TEK17, da det ikke vil gjøre vesentlig forskjell fra 
minstekravet til energikrav i TEK17.  
 
Søksmål om gyldigheten av forvaltningsvedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket 
kan ikke reises uten at klageadgangen til fylkesmannen er benyttet jf forvaltningslovens § 27 b. 
 
Vilkår: 
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår: 
- Det skal prosjekteres nok parkeringsplasser til eksisterende bygg og nytt bygg, i samsvar 
med kommuneplanens arealdels bestemmelser.  
- Ved søknad om igangsettingstillatelse skal alle krav i TEK17 være oppfylt, unntatt §§14-
2 og 14-3 som det er gitt dispensasjon ifra ovenfor og oppdaterte tegninger for bygget og 
brannkonsept for overnattingsbygg.  
 
 
Rådmannens innstilling  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om 
rammetillatelse i samsvar med søknad om oppføring av modulbygg som overnattingsbygg på 
gnr. 47 bnr. 47.  
 
Søknad om dispensasjon fra TEK17 kapitel 12 og § 13-3, avslås på grunnlag av at 
konsekvensene blir for store til at dispensasjon kan gis. Bygget oppfyller ikke kravene til 
planløsning, universell utforming og ventilasjon. Dette gjelder fellesareal, soverom, bad og 
toalett. Hensynene i formålsbestemmelsene i TEK17 blir derved vesentlig tilsidesatt.  
 
Det gis dispensasjonen for §§14-2 og 14-3 i TEK17, da det ikke vil gjøre vesentlig forskjell fra 
minstekravet til energikrav i TEK17.  
 
Søksmål om gyldigheten av forvaltningsvedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket 
kan ikke reises uten at klageadgangen til fylkesmannen er benyttet jf forvaltningslovens § 27 b. 
 
Vilkår: 
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår: 

- Det skal prosjekteres nok parkeringsplasser til eksisterende bygg og nytt bygg, i samsvar 
med kommuneplanens arealdels bestemmelser.  

- Ved søknad om igangsettingstillatelse skal alle krav i TEK17 være oppfylt, unntatt §§14-
2 og 14-3 som det er gitt dispensasjon ifra ovenfor og oppdaterte tegninger for bygget og 
brannkonsept for overnattingsbygg.  
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Saksopplysninger 
Betongservice AS søker på vegne av Henriksen gjestestue om rammetillatelse for oppføring av 
overnattingsbygg ved bruk av eksisterende brakkerigg på gnr. 47 bnr. 47 i Sørkjosen. Bygget skal 
ansees som et tilleggsbygg til eksisterende Henriksen gjestestue. Det er søkt om dispensasjon fra 
TEK17. Dette gjelder da Kap. 12, 13-3,14-2 og14-3.  
 
Henriksen gjestestue fikk i 2016 tillatelse til oppføring av brakkerigg/modulbygg som midlertidig 
bygg inntil 2 år. Formålet ble i søknaden oppgitt å være utleierom. Bakgrunnen for oppføringa av 
modulbygget var mangler av boplass for anleggsarbeidere ved oppbygging av tunell og 
kraftlinjenett.  
 
Miljø, plan og utviklingsutvalget behandlet ny sak om midlertidig tillatelse 08.06.2018. 
Saken ble behandlet som et midlertidig bygg som skulle stå i 2 år til. Fylkesmannen har i 
klagesak fastslått at dette er feil. Midlertidige bygg skal kun stå i 2 år. Søknad om forlengelse 
skal behandles som en permanent søknad. Dette da det ikke er lov til å ha et midlertidig bygg mer 
enn 2 år før det blir en dispensasjonssøknad. Saken skulle allerede da ha vært behandlet som en 
dispensasjonssøknad.  
 
Etter klagebehandling hos Fylkesmannen, som resulterte i at kommunens vedtak ble opphevet, er 
det nå fremmet en ny søknad om permanent bygg. 
Eiere har gjort en ny vurdering der de har funnet ut at de i denne omgangen vil søke om en varig 
plassering av bygget. De har levert inn en søknad om dispensasjon fra flere av TEK17 kravene.  
 
Bygget skal bli et permanent bygg med formål overnatting. Det søkes om dispensasjon fra 
TEK17, noe som betyr at bygget som står der pr i dag ikke vil bli tilpasset etter gjeldende 
regelverket når det omgjøres permanent. Ansvarlig søker har begrunnet i sin 
dispensasjonssøknaden med at det ikke er økonomisk forsvarlig å etterkomme å oppgradere 
bygningsmassen til TEK17.  
 
Det er ikke søkt om samtykke av Arbeidstilsynet. Dette kravet trer ikke inn fordi eiere av bygget 
ikke har noen ansatte. 
 
Plassering av bygg er den samme som tidligere søknader. Bygget er i regulert området, som gjør 
at det ikke er behov for dispensasjon av Statens vegvesen. Avstand fra bygg til eiendomsgrensen 
er ca. 6 meter.   
 
Det søkes om rammetillatelse for bygget. De ønsker i rammetillatelsen og få avklart om de får 
lov å ha bygget stående eller ikke, før de prosjekterer brannkonseptet for bygget. Denne vil være 
innkommet til kommunen, før en igangsettingstillatelse gis.   

I forskrift om byggesaksbehandling (sak10) § 6-4, skal en rammetillatelse inneholde så langt det 
er relevant for tiltaket skal rammetillatelse omfatte  

a) tiltakets art og formål  
b) størrelse, antall bruksenheter og grad av utnytting  
c) avklaring i forhold til plangrunnlaget  
d) form, plassering, parkeringsløsninger, uteoppholdsareal, visuell utforming  
e) sikkerhet mot fare  
f) forholdet til utvalgte naturtyper  
g) sikkerhet for godkjent veg-, vann- og avløpsløsning  
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h) behovet for, og eventuelt søknad om, dispensasjon  
i) avklaring av forholdet til naboene.  

       Rammetillatelse kan i tillegg omfatte andre forhold.  

Nabovarslingen er sendt ut til naboer, der de har opplyst at dette er en dispensasjonssak. Det er 
ikke mottatt noen nabomerknad til søknaden.  

 
Dispensasjon 
Det er søkt om dispensasjon fra Tek 17 §§ kapitel 12, 13-3, 14-2 og 14-3. Kapitel 12 omhandler 
planløsning og bygningsdeler i byggverk, § 13-3 omhandler ventilasjon i byggverk for publikum 
og arbeidsbygning, § 14-2 omhandler krav til energieffektivisering og § 14-3 minimumskrav til 
energieffektivisering. 
Teknisk forskrift 17 kapitel 12 
Teknisk forskrift 17 § 13-3 
Teknisk forskrift 17 § 14-2 
Teknisk forskrift 17 § 14-3 

Vurdering 
Gjennom rammesøknaden endrer bygget formål fra midlertidig bygg til permanent bygg. I 
forhold til tekniske krav betyr det at alle kapitler er gjeldende i TEK17. For det midlertidig 
bygget var kapittel 8 Opparbeidet uteareal, kap. 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk og 
kap. 13 Inneklima og helse i TEK10(17) ikke gjeldende. Ansvarlig søker har søkt dispensasjon 
fra kap.12, 13-3, 14-2 og 14-3. Dette vil si at de vil ha bygget slik står i dag og at det ikke gjøres 
noen endringer med bygget.  
 
Plasseringen av bygget er innenfor byggelinje og på lik linje med eksisterende bygg. Bygget er et 
modulbygg, men er bra vedlikeholdt.  
 
Det må prosjekteres nok parkeringsplasser slik at den eksisterende gjestestuen og det nye bygget 
har nok parkeringsplasser. Dette etter kommuneplanens arealdel, planbestemmelser pkt.2.1.5.   
 
Det er anlagt overvannledninger på eiendommen rett nord for modulbygget. Dette på grunn av at 
eiendommen tidligere var plaget av vannoppsamling. Det gjøres oppmerksom at hvis det vises 
seg at det blir problemer med overvann i området på grunn av bygningen, er eier selv ansvarlig 
for at det blir anlagt infiltrasjon/ avledningsrør på eiendommen.  
 
 
§§ 14-2 og 14-3 energikrav til bygget:  
Det søkes om dispensasjon fra U-verdiene. (U-verdi eller varmegjennomgangskoeffisient er et 
mål som brukes i bygningsindustrien for å angi en bygningsdels varmeisolerende evne). 
Ansvarlig søker har spesifisert per telefon at bygget holder kravene i TEK 10 på det tidspunktet 
bygget ble ført opp, men at det etter dagens regelverk ikke holder energikravene. Bygget holdt 
minste energikrav til formålet sitt. Det er et større behov for energiberegner for bygningen etter § 
14-2 Krav til energieffektivitet var ikke aktuelt da formålet var til midlertidig bruk. Ved å ta i 
bruk bygget som varig, er det krav om beregninger av byggets energibehov og varmetapstall er 
utført etter NS og at energibehovet ikke er over det tillate.  
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Minstekravene er også endret fra TEK10 til TEK17. Det vil si at vinduer og dører skal ha mindre 
U- verdi, samt at det er mindre krav til lekkasjetallet på bygget. Det er også krav i TEK17 at det 
skal prosjekteres at bygget har energibudsjett i større grad enn i TEK10.  
 
I vurderingen om det bør gis dispensasjon fra disse kravene, vil det være vurdering av 
konsekvenser. Konsekvensen er at bygget ikke vil være miljøvennlig etter dagens standard. 
Bygget bruker mer energi enn det som er kravet i dag. Samlet sett er disse konsekvensene likevel 
ikke store. 
 
Hvis det skal gis dispensasjon fra § 14-2 Krav til energieffektivitet, bør minstekravene i § 14-3 
Minimumskrav til energieffektivitet være oppfylt. Da det er gjort endringer fra TEK10 til TEK17, 
betyr dette at dører og vinduer må byttes ut. Det er uvisst om bygget vil holde lekkasjetallet for 
bygget, noe som ansvarlig søker har kontroll over. Det er ikke den store forskjellen for bygget fra 
TEK10 til TEK17 og en slik tillatelse utgjør ikke den store forskjellen. Det har tross alt et bygg 
som var bygget etter TEK10 kravene. Dermed anser vi at å gi dispensasjon fra § 14-3 også er 
greit, siden bygget oppfylte minstekravene til energieffektivitet tidligere da det ble oppført.  
 
§ 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk: 
Det søkes om dispensasjon fra hele kapittel 12 i TEK17. Dette er på grunn av at bygget er et 
«publikumsbygg». Eksempler på bygninger som går inn i denne kategorien, er f.eks. offentlig 
kontor, kino, kulturhus, bensinstasjon og overnattingsbygg. Formålet med kapittel 12 er at 
Universell utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at 
virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Bygg skal tilrettelegges bruk for 
flest mulig. En arbeidsbygning behøver mulig kun delvis universell utforming, mens et 
publikumsbygg skal være tilgjengelig for alle.  
 
Betongservice AS søker om dispensasjon for dette da de vil ta i bruk bygget slik det er. Dette vil 
si at for det første er det ikke tilrettelagt for folk flest når det ikke er utformet slik at folk i 
rullestol kan ta i bruk bygget. For å nevne eksempler på dette:  

 Man skal kunne komme inn i bygget med rullestol. 
 Man skal kunne snu rullestolen i en korridor hvis man må skifte veiretning.  
 Man skal kunne ta i bruk overnattingsrommet med tilgjengelighet til seng og bad. 
 Man skal kunne snu rullestolen på badet.  
 Man skal kunne oppholde seg i alle fellesrom i bygg.  

 
Ingen av disse punktene er oppfylt. Det bemerkes at det er kun 1/10 av overnattingsrommene 
som må være universelt utformet. De som sitter i rullestol har blant annet krav om at de ikke bare 
skal kunne ta i bruk et overnattingsrom, men også kunne ha tilgjengelighet i rom som brukes av 
alle. Med dette menes konferanserom, cafe, frokostsal og lignende. Dette vil si at det mulig er 
krav om heis til andre etasje i bygget. Tilsammen vil dette si at det bør være en større endring av 
hele bygget for å kunne holde seg innenfor regelverket i TEK17 Kap. 12. 
 
Ansvarlig søker mener at bygget skal sees som et tilleggsbygg til eksiterende gjeststue. På den 
eksiterende gjestestuen har de f.eks. rom på 1. plan som gjør at folk i rullestol kan overnatte der. 
Spørsmålet her er om bygget i det hele tatt kan sees som ett tilleggsbygg til gjestestuen. Dette på 
grunn av at bygget ansees som et egen overnattingsbygg på grunn av plasseringen av bygget 45 
meter fra eksisterende gjestestue. Hvis dette bygget skulle ha vært ett tilleggsbygg til 
eksisterende gjeststue burde bygget ha vært plassert enten som ett tilbygg til gjestestuen eller 
med en passasje/ gang/ mellom byggene. 
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Byggene imellom blir beregnet som «kommunikasjonsvei». Det vil være lang vei for en 
rullestolbruker, spesielt på vinterstid. Det skal prosjekteres atskilt kommunikasjonsvei for 
persontrafikk og transportvei for vareleveranse, som bidrar til sikker og hensiktsmessig ferdsel. 
Dette er også noe de har søkt om dispensasjon fra.  
 
§13-3 Ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning.  
Det er søkt om dispensasjon fra å ha ventilasjonsanlegg i bygget. Formålet med kravet er en 
forutsetning for å unngå negative helseeffekter og oppnå trivsel og velvære for de som oppholder 
seg i bygget.  
 
Minstekravet for ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning er:  
§ 13-3 (1) Frisklufttilførsel på grunn av forurensning fra personer med lett aktivitet skal være 
minimum 26 m3 per time per person. Ved annet aktivitetsnivå enn lett aktivitet, skal 
frisklufttilførsel tilpasses slik at luftkvaliteten blir tilfredsstillende.   
 
Dette skal regnes sammen med:  
 
§ 13-3 (2) Frisklufttilførsel på grunn av forurensning fra materialer, produkter og installasjoner 
skal være minimum  

a) 2,5 m3 per time per m2 gulvareal når bruksenheten eller rommene er i bruk 
b) 0,7 m3 per time per m2 gulvareal når bruksenheten eller rommene ikke er i bruk.  

 
Men hvis aktiviteten i rommet er større, skal det beregnes etter dette, § 13-3 (1) andre ledd.  
 
Ansvarlig søker har ikke nevnt hvorfor de mener bygget skal få en slik dispensasjon og hvorfor 
dette ikke er nødvendig.  
Man kunne si at det skulle beregnes som ett soverom i en bolig. Til et soverom er det krav om at 
det minimum skal ha 26 m3 friskluft per time per planlagt sengeplass når rommet er i bruk.  
 
Det er vanskelig å se hvorfor man skal gi en slik dispensasjon, og hvordan hensynet da skal bli 
ivaretatt. Dette er et krav som er en viktig konsekvens for helse. Forøvrig er dette mulig for 
ansvarlig søker å oppfylle på en enkel måte.  
 
Konklusjon av dispensasjonen:  
Ved å legge vekt på konsekvensene for å åpne opp for å frita ett bygg så mange krav fra TEK17, 
må det vurderes hvilke konsekvenser dette har. Ved å ha lav energikrav på et slikt bygg, vil det si 
at det går noe utover miljøet. Det er behov for stor utluftning av rommene, noe som igjen vil si at 
det går ut over energibruken og energibehovet for bygget. Helsemessig er dette ikke heldig for de 
som skal overnatte i bygget at de ikke har ventilasjonsanlegg.  
Vi anser likevel dispensasjon fra kapitel 12 og § 13-3 som de mest alvorlige. Kapitel 12 skal i 
vare ta tilgjengeligheten i bygget for alle. Dette gjelder, inngangsparti, fellesareal, soverom, 
toalett og oppholdsrom. Videre har ikke bygget ventilasjon og basere all utlufting på åpning av 
vinduer.  
I § 19-2 i plan- og bygningsloven står det:  

...Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler. 
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Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet....  
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler. 
 
Spørsmålet her er om hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt.   
Plan- og bygningsloven 08 § 29-5, Tekniske krav gir større rom for å avslå søknader som ikke 
oppfyller tekniske krav. Dette er forbehold vanlige byggesøknader uten dispensasjonssøknad. 
Ordlyden av denne er blant annet: ...Bygning med oppholdsrom for mennesker skal  prosjekteres 
og utføres slik at krav til forsvarlig energibruk, planløsning, og innemiljø, herunder utsyn, 
lysforhold, isolasjon, oppvarming ventilasjon og brannsikring mv., blir oppfylt... 
 
Det er også nevnt i «plan- og bygningsrett» s. 206 under 5 Hvilke bestemmelser det kan 
dispenseres fra. ... Dispensasjonsadgangen gjelder også for forskrifter gitt med hjemmel i plan- 
og bygningsloven. Dette gjelder også tekniske forskrift, men slik de tekniske kravene er 
formulert, er det liten plass for dispensasjon....  
Med dette betyr det nettopp det som er nevnt, at formålene med tekniske kraver er sterkt knyttet 
til konsekvenser for å gi en dispensasjon. Spørsmålet blir da om vi i det hele tatt kan dispensere 
så mange krav fra TEK17 da lovverket ikke gir rom for dette,  
 
I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  
Denne dispensasjonssaken setter standard på hvordan man behandler søknader som man mottar 
på bygg som har fått midlertidig tillatelse for 2 år i sentrumsområdene. Spørsmålet er om det bør 
stilles høyere krav til bygninger i sentrumsområdene som brukes til publikum. Det bemerkes 
også at i dispensasjonssøknaden at det ikke er begrunnet større hvorfor de vil fravike fra kravene 
i TEK17.  
 
Ved å gi en slik dispensasjon, vil det bli et problemer med at andre også ønsker en slik 
dispensasjon. Likhetsprinsippet sier at alle bør få samme tillatelse så fremt grunnlaget er det 
samme. Dette betyr at hvis vi får lignende søknader inn, kan vi ikke si nei til at de søker 
dispensasjon fra tekniske krav.   
 
Fordelene med å gi tillatelse, er at dette er et bygg som gir vekst i næringslivet. Dette er ett 
alternativt overnattingsbygg i sentrumsområdene «sentralt». Men, dette vil også kunne ha blitt 
oppfylt uten behov for en dispensasjon forøvrig. Fordelene kan også være at bygget allerede står 
der og er klar til å tas i bruk.  
 
I en oppsamlet konklusjon vil det gis/ ikke gis dispensasjon til:   

 Dispensasjon fra energikravene §§ 14-2 og14-3 kan gis, så lenge bygget holder 
minimumskravene til energieffektivitet i TEK10.  

 Dispensasjon fra Kap.12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk gis ikke. Dette da 
bygget må ansees som et eget bygg, vil hensynet med lovens formålsbestemmelse bli 
vesentlig tilsidesatt.     

 Dispensasjon fra §13-3 Ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning gis ikke. 
Avslag for dispensasjonen begrunnes med at det hensyn med lovens formålsbestemmelse 
blir vesentlig tilsidesatt.     
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Planstatus: 
Reguleringsplan med planidentifikasjon 19421979_002 med plannavn Sørkjosen vest B. 
Planformålet er avsatt til F4 forretning.  
 
Reguleringsplanen er en del av flere eldre reguleringsplaner i Sørkjosen der eksisterende 
næringsformål ble registrert i formålet «forretning». På daværende tidspunkt var bygningsloven 
1965 gjeldende. Som eksempel er blant annet eiendommen med Reisafjord Hotell registrert til 
formål forretning og ikke som formålet herberg. Det er lagt med hovedmomentene for 
reguleringsarbeidet i vedlegg nr.1 Ordlyden av reguleringsplan tilsier at eksisterende næring ble 
registrert til formålet forretning. Dette kan komme av at de ikke ville regulere et spesifisert 
formål for næringseiendommene og på grunn av formålet «næring» ikke var eksisterende på det 
tidspunktet. Dermed ble formålet registrert som «forretning», som for øvrig også er næring. Ved 
at de registrerte en fellesbenevnelse på alle eiendommene, gjør at fleksibiliteten var større i 
ettertid, når nye tiltak/ salg av eiendommer skjedde. Dette brukes også i dag i reguleringsplaner 
når man ikke vil spesifisere nærmere formål for areal.  
 
Hvis det i utgangspunktet har vært registrert feil i reguleringsplanen, må det nevnes at det da har 
praktisert feil i alle år. Da vil praktiseringen av reguleringsplanen ha en betydning, som både har 
vært «langvarig, konsekvent og alminnelig kjent i kommunen». Dette bør ha en avgjørende vekt. 
Dermed tolker vi det slik at inntil det foreligger oppdaterte reguleringsplaner, vil vi tolke 
formålet forretning at dette inngår som næringsformål. Vi nevner at oppdatering av 
reguleringsplan for Sørkjosen er under arbeid og at den tas opp til andre gangs behandling i april 
2019. 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.  
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3 
 
Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de 
oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er 
ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl 
§ 23-4.  
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 
 
Foretak med sentral godkjenning: 
Foretak som har sentral godkjenning for ansvarsrett etter pbl § 22-1 og SAK10 § 13-1 og som er 
godkjent registrert av godkjenningsorganet Direktoratet for byggkvalitet. 
 

Foretak Godkjenningsområde 
BETONGSERVICE AS 
 
Org. nr. 944 896 600 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig søker 
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Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. Tilknyttes kommunalt vannverk og avløpsledninger.  
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 
 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

HENRIKSEN GJESTESTUE AS 
Meierivegen 5 
9152  SØRKJOSEN 
 
                                                                                                             

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/121-89 6224/2019 1942/47/47 20.06.2019 

 

Melding om vedtak - Klage på vedtak gnr 47, bnr 47 

Vedlagt følger vedtak etter behandling i Nordreisa miljø,- plan og utviklingsutvalg i dag 20.6.19.  
Da Miljø,- plan og utviklingsutvalget opprettholder vedtaket av 04.04.2019, vil klagen bli 
videresendt Fylkesmannen i Troms. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
may.halonen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/121-81 

Arkiv:                1942/47/47
  

Saksbehandler:  May Halonen 

 Dato:                 11.06.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
44/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 13.06.2019 
45/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 20.06.2019 

 

1942/47/47 Klage på vedtak 

Henvisning til lovverk: 
Plan og bygningsloven: Kapittel 19 Dispensasjon 
Teknisk forskrift: Kapittel 12, § 13-3 
Forvaltningsloven: Kapitel 6 Om klage og omgjøring 
 
 

Vedlegg 
1 § 12-1. Krav til planløsning og universell - Direktoratet for byggkvalitet 
2 Innledning kapittel 12 - Direktoratet for byggkvalitet 
3 Spørsmål om vedtak utsendt 10.04.2019 

  
 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 20.06.2019  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
I henhold til plan og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra forskrift om tekniske 
krav til byggverk kapittel 12 og § 13-3. Vedtak i sak 23/19 gjort av Nordreisa miljø-, plan og 
utviklingsutvalg den 04.04.2019 opprettholdes og klagen på avslaget fra Henriksens Gjestestue AS 
tas ikke til følge.  
 
Vi kan ikke se at det framkommer vesentlige momenter i klagen som gjør at vedtaket må 
omgjøres. Opprettholdelsen av avslaget på dispensasjon fra forskrift om tekniske krav til 
byggverk kapittel 12 og § 13-3 kan ikke gis dersom det medfører at hensynene bak de 
bestemmelsene det er søkt dispensasjon fra eller hensynene i pbl og TEK17 formålsbestemmelser 
blir vesentlig tilsidesatt. En dispensasjon vil medføre en vesentlig tilsidesettelse av hensynet bak 
TEK17 kap. 12, TEK17 § 13-3, TEK17 § 1-1 og pbl. § 1-1. 
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I dette tilfellet må det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for blant annet helse 
og tilgjengelighet. Etter en samlet vurdering kan vi ikke se at fordelene med å gi en dispensasjon 
er klart større enn ulempene og tidligere vedtak opprettholdes.  
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 13.06.2019  
 

Behandling: 
Johanne M Olaussen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes en uke og behandles så i telefonmøte. 
 
Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Saken utsettes en uke og behandles så i telefonmøte 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
I henhold til plan og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra forskrift om tekniske 
krav til byggverk kapittel 12 og § 13-3. Vedtak i sak 23/19 gjort av Nordreisa miljø-, plan og 
utviklingsutvalg den 04.04.2019 opprettholdes og klagen på avslaget fra Henriksens Gjestestue AS 
tas ikke til følge.  
 
Vi kan ikke se at det framkommer vesentlige momenter i klagen som gjør at vedtaket må 
omgjøres. Opprettholdelsen av avslaget på dispensasjon fra forskrift om tekniske krav til 
byggverk kapittel 12 og § 13-3 kan ikke gis dersom det medfører at hensynene bak de 
bestemmelsene det er søkt dispensasjon fra eller hensynene i pbl og TEK17 formålsbestemmelser 
blir vesentlig tilsidesatt. En dispensasjon vil medføre en vesentlig tilsidesettelse av hensynet bak 
TEK17 kap. 12, TEK17 § 13-3, TEK17 § 1-1 og pbl. § 1-1. 
 
I dette tilfellet må det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for blant annet helse 
og tilgjengelighet. Etter en samlet vurdering kan vi ikke se at fordelene med å gi en dispensasjon 
er klart større enn ulempene og tidligere vedtak opprettholdes.  
  
 
 
 

Saksopplysninger 
Henriksen gjestestue har klaget på vedtaket som ble gitt i utvalgssak 23/19 den 04.04.2019 der 
det ble gitt avslag på dispensasjon fra forskrift om tekniske krav til byggverk TEK17 kapittel 12 
og § 13-3. I behandling av saken ble det gitt tillatelse til rammetillatelsen og til dispensasjon fra 
TEK17 § 14-3.  
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Klager opplyser at vedtaket er mottatt 12.04.19. Klagen er mottatt 03.05.19. Dette er ansees for å 
være innenfor klagefristen på tre uker og vilkår for å behandle klagen foreligger.  
 
Hovedpunktet i saken er at det er gitt avslag på søknad om dispensasjon TEK17 fra kapittel 12 og 
§ 13-3. I vår behandling av klagen vil vi forholde oss til saken som angår klagen på avslaget gjort 
av MPU den 04.04.19.  
Klagen går på at det ikke er gitt dispensasjon slik det ble søkt om. Det kritiseres også for at 
kommunen ikke kan presisere hva som er minstekravet for at dispensasjon kan gis. Det vises 
også til momenter i brev fra Advokat Freibu AS, datert 03.04.19, som ble sendt til og lagt fram 
for til MPU ved behandlingen av saken. Det framkommer ikke nye opplysninger i klagen i 
forhold til det som forelå av opplysninger før rammetillatelsen ble godkjent.  
 

Vurdering 
Etter møtet med søker den 30.04.19, hvor søker blant annet etterspurte konkret hva 
minstekravene var for å få dispensasjon slik som søkt, fikk søker skriftlig svar på dette i brev av 
03.05.2019  
 
Et av momentene i brevet fra søkers advokat, Adv Freibu AS av 03.04.19, er at plan- og 
bygningsloven er en JA-lov jf Fylkesmannens uttalelse i klagesaken. Fylkesmannen har i sitt 
vedtak av 26.09.2018 skrevet: at plan- og bygningsloven er en såkalt «ja-lov». Dette innebærer 
at tiltakshaver har rettskrav på å få innvilget søknad om tiltak som er i tråd med regelverket, jf. 
pbl. § 21-4. Avslag på søknad om tiltak betinger at det foreligger en avslagshjemmel. Videre står 
det i pbl 21-4: Kommunen skal i saksbehandlingen legge til grunn tiltakshavers eller det 
ansvarlige foretakets opplysninger om at tiltaket oppfyller tekniske krav. 
 
At plan- og bygningsloven er en JA-lov innebærer ikke at alle søknader kan og skal innvilges. 
Dispensasjonssøknader innebærer en tillatelse til et unntak fra regelverket, og derfor må 
dispensasjonssøknadene vurderes opp mot formålsparagrafene i forhold til det som det søkes 
dispensasjon i fra.  
 
Søknader om dispensasjon skal behandles jfr Plan og bygningsloven § 19-2. Der står det: 
«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.» 
 
I dispensasjonssøknad fra ansvarlig søker og i brev fra advokat framgår det at et krav om 
universell utforming av dette bygget, utgjør en unødvendig og uforholdsmessig kostnad for eier, 
som ikke vil være økonomisk bærekraftig. Dette er et moment som kommunen i sin 
saksbehandling hverken kan eller skal ta hensyn til. Økonomiske utfordringer er en naturlig følge 
av å gjøre en midlertidig oppført brakkerigg om til et varig overnattingsbygg.  
 
I byggeteknisk forskrift står det: 
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TEK17 § 12-1 Krav til planløsning og universell utforming av byggverk 
(1) Byggverk skal ha planløsning tilpasset byggverkets funksjon.  
(2) Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av 

bestemmelsene i forskriften, men mindre byggverket eller deler av byggverket etter sin 
funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse   

 
Dispensasjonen fra kapittel 12 gjelder ikke kun planløsning av overnattingsrom, men også 
korridorer, inngang, toaletter og fellesrom som skal brukes av alle. Det er altså snakk om en 
tilpasning av hele bygget og ikke kun overnattingsrommene. Dette betyr at ombygningen er så 
stor at det krever et foretak som kan prosjektere brakkeriggen for å se om brakkeriggen kan 
brukes som overnattingsbygg eller ombygges.  
 
Ansvar i byggesak: 
Ansvarlig prosjekterende foretak utarbeider blant annet tegninger av byggetiltaket og foretar 
dimensjonerende beregninger i henhold til plan- og bygningsloven. For eksempel skal ansvarlig 
prosjekterende kvalitetssikre og dokumentere at de bygningstekniske reglene er tilfredsstilt, 
utarbeidet situasjonsplan og koordinere grensesnitt mot andre prosjekterende tiltak. Ansvarlig 
søker skal påse at ansvaret er tilstrekkelig koordinert og skal påse at ansvarsoppgavene blir 
ivaretatt.  
 
Det følger av plan- og bygningsloven § 23-4 at ansvarlig søker er tiltakshavers representant 
ovenfor kommunen, og har ansvar for at søknaden inneholder nødvendige opplysninger for at 
kommunen skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i 
eller i medhold av plan og bygningsloven.  
 
I brev fra Adv Freibu AS som ble framlagt for Miljø-, plan og utviklingsutvalget, står det 
Henriksens Gjestestue AS aksepterer at dispensasjonssøknad § 13-3 avslås. I den mottatte klagen 
er avslaget i forhold til § 13-3 påklaget. §13-3 går på ventilasjon i byggverk for publikum og 
arbeidsbygning. Ved at dette kravet påklages, tolkes det som at Henriksens Gjestestue AS ikke 
akter å gjøre noe med bygget og videreføre det slik det står i dag.  
 
I både søknad og klage framgår det at det omsøkte bygget skal være en tilleggsbygg til 
eksisterende gjestgiveri og at det da ikke er nødvendig at tilleggsbygget tilpasses alle tekniske 
krav i TEK17. Klager mener at det i veiledning til TEK17 står at noen krav må oppfylles fullt ut, 
mens krav innenfor kap 8, 12, 13 og 14, må oppfylles så langt det lar seg gjøre. Klager mener 
også at kommunen burde sett på muligheten til å saksbehandle denne saken i forhold til TEK10 
fordi det var gjeldende regelverk da saken startet.  
 
I teknisk forskrift (TEK17) står det innledningsvis: Forskrift om tekniske krav til byggverk 
trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne 
oppføres lovlig i Norge. Altså er forskriften minimumskravene med noen få unntak.  
 
I veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk TEK17, kap 1, § 1-2, 4. ledd står det: 
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Et overnattingsbygg kommer ikke inn under definisjonen «konstruksjoner og anlegg».  
Unntakene gjelder midlertidige og permanente konstruksjoner eller anlegg på eller i direkte 
tilknytning til bygge- eller anleggstomt hvor arbeid pågår. Definisjon av konstruksjoner og 
anlegg kan være midlertidige brakker, boligbrakker, konstruksjoner som skal bygges eller 
monteres på stedet, som demonterbare tribuner, haller, større telt, boder, kiosker og podier, eller 
transportable innretninger som skal bygges eller monteres på stedet, som demonterbare tribuner, 
haller, større telt, boder og podier mv. 
 
Overnattingsbygg faller heller ikke under noen av de øvrige unntakene i TEK17 § 1-2. 
 
Bygget som står der pr i dag ble søkt om og tillatelse ble godkjent 05.02.2016 som et midlertidig 
bygg/brakkerigg, og vedtaket gikk på at bygget skulle være fjernet innen 05.02.2018.  
 
Den største forskjellen ved TEK10 til TEK17 gjelder for kapittel 14 energi, som hadde en 
overgangstid på ett år fra 01.01.2016-01.01.2017 i TEK10. De største endringene om energikrav 
skjedde da TEK10 ble endret. Minstekravene i dagens TEK10 og TEK17 er ganske 
sammenfallende.  
 
I denne saken forholder vi oss til søknad av 25.02.19 der ansvarlig søker har søkt om 
rammetillatelse for gjeldende regelverk pr søknadsdato. I samme søknad ble det søkt om 
dispensasjon fra Kap. 12, 13-3, 14-2 og 14-3. TEK17 trådte i kraft 1.7.2017. Om det hadde vært 
søkt om varig bygg i februar 2018, da den midlertidige tillatelsen gikk ut, hadde det likevel vært i 
forhold TEK17. Det er gitt dispensasjon i fra §§ 14-2 og 14-3.  
 
Bakgrunnen for dispensasjonen vedrørende krav til energieffektivitet:   
Bygningen er oppført med formålet brakkerigg og etter standardene i forhold til § 14-3. I den 
mottatte søknaden om dispensasjon er dette ikke spesifisert noe mer fra ansvarlig søker. Vi 
forutsetter likevel at bygningen overholder energikravene som gjaldt i forhold til TEK10 da 
bygget ble oppført og fikk sin godkjenning den 05.02.2016. 
 
Både advokat og klager mener at når kommunen ikke innvilger dispensasjon som omsøkt, er det 
et uforholdsmessig og urimelig krav å stille til et allerede oppført og godkjent bygg som har vært 
i bruk i to år.  
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Bygget ble oppført som et midlertidig bygg/brakkerigg og tillatelse ble gitt i forhold til 
regelverket som angår midlertidige bygg, og i dette tilfellet en brakkerigg. Begrunnelsen for å 
føre opp det midlertidige bygget var at det skulle være et overnattingstilbud for anleggsarbeidere 
i en anleggsperiode, og tillatelsen ble gitt ut i fra hva formålet med bygget var. Det er ikke 
samme krav til midlertidig bygg som en brakkerigg når det gjelder universell utforming, som det 
er til et varig overnattingsbygg. Når det nå søkes omgjort til et permanent og varig bygg slår hele 
regelverket inn for overnattingsbygg. 
 
Kommunen må også ha fokus på at dette ikke bør være måten å utvide overnattingskapasitet på, 
da det fort kan komme flere slike saker fra andre overnattingsbedrifter som da vil kunne kreve å 
bli behandlet på samme måte, og kravet om presedens kan dermed lett oppstå for senere saker av 
lignende art. 
 
Saken i forhold til gjeldende reguleringsplan 
Vi viser til vedtak om rammetillatelse og søknad om dispensasjon fra tekniske krav. Området 
ligger i reguleringsplan 19421979_002 «Sørkjosen Vest B. Det har en utnyttelsesgrad på 20%.  
 
Området ligger i område F4 forretning og reguleringsplanen er fra 1979. Henriksens gjeststue var 
allerede da etablert og er innenfor samme planområde. Også arealet hvor Reisafjord hotell er, har 
det samme formålet i planen fra 19421979_001. På daværende tidspunkt, har det antakelig skulle 
vært satt av til planformålet «herberg», men det ble det altså ikke gjort.  
På det tidspunktet reguleringsplanene ble laget, ble allerede begge eiendommene brukt til 
overnatting, og planene er stadfestet av Fylkesmannen. I bestemmelsene til plan 19421979_001 
er formålet forretningsbebyggelse konkretisert til «blandet forretningsvirksomhet med 
retningslinjer i dagens funksjon».  
 
I tillegg har kommunen alltid praktisert reguleringsplanen, med at overnattingsbygg i disse 
planområdene er under arealformålet forretning. Om kommunen i dag ville ha sagt at 
reguleringsformålet er feil, strider det mot kommunens tidligere praksis i bruk av 
reguleringsplanen. Denne feilen er mindre vesentlig i reguleringsplan.  
 
I reguleringsplanen som er under arbeidet for området er arealformålet endret til 
næringsbebyggelse.  
 
I reguleringsplanen står det at bygningsrådet i sin behandling av saker i dette området skal ha 
øyet for at bebyggelsen får en god utførelse, så vel i materialvalg som i form. I plan- og 
bygningslovens § 29-2 står det også: 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.  
 
I området er det lite ensartet bebyggelse og bygningene varierer med flate tak, saltak, delvis 
murbygg og trepanelte bygg mm. Dette bygget skiller seg ikke vesentlig negativt ut i forhold til 
omliggende bebyggelse. 
 
Konklusjon om dispensasjon kan gis:  

Det søkes om dispensasjon fra kravene i TEK17 kapitel 12 og § 13-3- Det er presisert at 
brakkeriggen skal brukes som ett «tilleggsbygg» til eksisterende gjestgiveri og at kravene om 
tilgjengelighet mm ivaretas i hovedbygget.  
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Vi kan ikke se at det er åpnet for at det kan gis dispensasjon fra dette kravet.  
 
§ 13-1. Generelle krav til ventilasjon 
(1) Bygningen skal ha ventilasjon som sikrer tilfredsstillende luftkvalitet ved at  
a) ventilasjonen er tilpasset rommenes utforming, forutsatte bruk, forurensnings- og 
fuktbelastning  
b) luftkvaliteten i bygningen er tilfredsstillende med hensyn til lukt  
c) inneluften ikke inneholder forurensning i konsentrasjoner som kan gi helseskade eller 
irritasjon.  
 
Vi kan heller ikke se at det er åpnet for at det kan gis dispensasjon fra dette kravet.  
 
Oppsummert er det derfor vanskelig å se at det kan gis dispensasjon fra tekniske krav som 
omsøkt fordi det vil medføre en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak bestemmelsene det er 
søkt om dispensasjon fra og lovens og forskriftens formålsbestemmelser.  
 
Byggesøknaden gjelder for det bygget som det er søkt om av ansvarlig søker. Vi kan ikke se at 
innledende bestemmelser om planløsning og bygningsdeler i kapittel 12 og 13 åpner for at det 
kan gis dispensasjon fra forskriften om tekniske krav til byggverk for overnattingsbygg. Særlig 
når det uttrykkelig er sagt at det ikke skal bygges om, fordi det ikke er økonomisk forsvarlig. 
 
For å kunne gi dispensasjon må det jfr plan- og bygningslovens § 19-2 være en klar overvekt av 
fordeler framfor ulemper og det må legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for blant 
annet helse og tilgjengelighet. Etter en samlet vurdering kan vi ikke se at fordelene er klart større 
og en dispensasjon kan derfor ikke gis. Tidligere vedtak om avslag på dispensasjon 
opprettholdes.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 
 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
Statens hus Damsveien 1 
9800  VADSØ 
 
                                                                                                             

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/121-91 6226/2019 1942/47/47 20.06.2019 

 

Melding om vedtak - Klage på vedtak gnr 47, bnr 47 i Nordreisa 

Vedlagt følger vedtak etter behandling i Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og 
utviklingsutvalg - 20.06.2019. Saken oversendes for sluttbehandling av klagen. 
 
Hvis det mangler dokumentasjon til klagebehandlingen, er det bare å ta kontakt med meg. 
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
I henhold til plan og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra forskrift om tekniske 
krav til byggverk kapittel 12 og § 13-3. Vedtak i sak 23/19 gjort av Nordreisa miljø-, plan og 
utviklingsutvalg den 04.04.2019 opprettholdes og klagen på avslaget fra Henriksens Gjestestue AS 
tas ikke til følge.  
 
Vi kan ikke se at det framkommer vesentlige momenter i klagen som gjør at vedtaket må 
omgjøres. Opprettholdelsen av avslaget på dispensasjon fra forskrift om tekniske krav til 
byggverk kapittel 12 og § 13-3 kan ikke gis dersom det medfører at hensynene bak de 
bestemmelsene det er søkt dispensasjon fra eller hensynene i pbl og TEK17 formålsbestemmelser 
blir vesentlig tilsidesatt. En dispensasjon vil medføre en vesentlig tilsidesettelse av hensynet bak 
TEK17 kap. 12, TEK17 § 13-3, TEK17 § 1-1 og pbl. § 1-1. 
 
I dette tilfellet må det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for blant annet helse 
og tilgjengelighet. Etter en samlet vurdering kan vi ikke se at fordelene med å gi en dispensasjon 
er klart større enn ulempene og tidligere vedtak opprettholdes.  
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Med vennlig hilsen 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
e-mail: may.halonen@nordreisa.kommune.no 
tlf: 77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om tiltak - rammetillatelse 
2 Vedrørende søknad om dispensasjon 
4 Tiltak på eiendommen 47/47 
5 Melding om vedtak- Søknad om rammetillatelse og dispensasjon1942/47/47 

Overnattingsbygg 
6 Spørsmål om vedtak utsendt 10.04.2019 
7 Brev til Nordreisa kommune av 03.04.2019 fra advokat Freibu 
8 1942/47/47 Klage på vedtak 
9 Særutskrift 1942/47/47 Klage på vedtak 
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Mottaker: Nordreisa kommune 

Adresse: Postboks 174 

Poststed: 9156  STORSLETT 

 
 
 
 

Deres henvendelse 
 

Saksnr. 
 

Arkivkode Dato 

 2019/8555   421.4 05.07.2019 
    

 
Sak: Foreløpig svar – klage på avslag på søknad om dispensasjon, Henriksen gjestestue – gnr. bnr. 

47/47.  

 
Saken blir behandlet av: 
Camilla Solheim 

Juridisk Saken blir avgjort om ca. 10 uker 

 
Nærmere opplysninger om hvorfor saken ikke kan avgjøres med en gang: 
 

 
x Vi har stor arbeidsmengde, slik at nye saker må vente en tid 

 
 Saken blir trolig ikke avgjort før i møte i    

 
som skal holdes den  

 
 Vi må innhente uttalelser fra andre instanser, særlig 

 
 

 Saken blir sendt herfra ca.  til  
 

som har myndighet til å avgjøre saken. 
 

 Andre grunner til at saken ikke kan avgjøres med en gang:   
 

 
Kopi: 
BETONGSERVICE AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN 
ADVOKATFIRMA FREIBU AS Grønnegata 30 9008 TROMSØ 
HENRIKSEN GJESTESTUE AS Meierivegen 5 9152 SØRKJOSEN 

 
 
 
 

FORELØPIG MELDING I 
FORVALTNINGSSAK 
 
FORVALTNINGLOVENS § 11 A, ANDRE OG 
TREDJE LEDD 
 
«Dersom det må ventes at det vil ta 
uforholdsmessig lang tid før en henvendelse 
kan besvares, skal det forvaltningsorganet som 
mottok henvendelsen, snarest mulig gi et 
foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for 
grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles 
tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan 
ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det 
må anses som åpenbart unødvendig. 
 
I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis 
foreløpig svar etter annet ledd dersom en 
henvendelse ikke kan besvares i løpet av en 
måned etter at den er mottatt» 

Avsender: 
 
Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark 

Statens Hus   
9815 Vadsø  
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    Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Fra: Svein Vangen (svein@betongservice.net)
Sendt: 17.09.2019 12:34:06
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Søknad om igangsetting
Vedlegg: Tegninger.pdf;Erklæring om ansvarsrett.pdf
Søknad om igangsetting på Gnr 47, Bnr 47
 
 
Med vennlig  hilsen
Betongservice AS
Industriveien 24
9152 Sørkjosen
Svein H Vangen
                                 
svein@betongservice.net
TLF 92873001
 
 
 

108



109



110



111



112



113



Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

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

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 167/19 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2016/121-100 10457/2019 1942/47/47 06.11.2019 

 

Igangsettingstillatelse 1942/47/47 Tillatelse til igangsetting av hele tiltaket. 

IGANGSETTINGSTILLATELSE 
Etter Plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) § 21-4 

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 57/16. 
 
 
Byggested: Meierivegen 3B, 9152 

SØRKJOSEN 
Gnr/Bnr: 47/47 

Tiltakshaver: HENRIKSEN GJESTESTUE AS Adresse: Meierivegen 5, 9152 
SØRKJOSEN   

Ansvarlig søker: BETONGSERVICE AS Adresse: Industrivegen 24, 9152 
SØRKJOSEN   

Tiltakets art: Nytt bygg- ikke boligformål.  Bruksareal: 411,2 m² 
Rammetillatelse sak-dato: 23/19 04.04.2019 

 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
I medhold av pbl 2008 § 21-4 godkjennes søknad om igangsetting av tiltak etter pbl 2008 § 20-1 
mottatt 21.10.2019 for oppføring av nytt overnattingsbygg på gnr. 47 bnr. 47.  
 
Vilkår: 
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår: 
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 Det skal prosjekteres nok parkeringsplasser i samsvar med kommuneplanens arealdel 
bestemmelser punkt 2.1.5. bokstav h) 0,6 p-plasser per rom + 1 p- plass per ansatt. Dette 
tilsvare minst 13 parkeringsplasser. 

 
Dispensasjoner: 
Det er gitt dispensasjon fra § 14-2 og 14-3 i TEK 17 i PS sak 23/19 den 04.04.2019 i samme sak 
som det ble gitt rammetillatelse. Overnattingsbygget skal følge minimumskravene for energi i 
samsvar med tidligere TEK10. Dette betyr blant annet at vinduer og dører har noe mindre krav til 
U-verdi.  
 
Begrunnelse: 
Vi anser at TEK 17 kapittel 12 Krav til planløsning og bygningsdeler i byggverk, er oppfylt i 
samsvar med gitt rammetillatelse av 04.04.19. Dette i samsvar med gitte endrede tegninger som 
er innkommet 02.10.2019, samt 21.10.2019. Det bemerkes at det i samsvar med innkommet 
tegninger 02.10.2019 ikke skal være felles oppholdsrom i 2. etasje. Dette da det ikke skal være 
heis/ løfteplattform i overnattingsbygget. Resterende av korridorer i bygget er også noe mindre 
enn det som er tillatt etter kapittel 12. Bygget skal brukes av publikum og skal dermed være 
universell utformet. Da det er rene korridorer for overnattingsrom som ikke er formet med 
tilgjengelighet og det er på andre delen av bygget er oppført overnattingsrom som er utformet 
med tilgjengelighet, anser vi dette som godt nok. Korridorene fører ikke til noen steder der det er 
oppholdsrom. Krav til ventilasjon er også oppfylt i samsvar med rammetillatelse.  
 
Bygget har prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3, samt uavhengig kontroll av 
brannkonsept i tiltaksklasse 3. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger med endringer mottatt 02.10.2019 og 
21.10.2019, situasjonskart og erklæringer om ansvarsretter. 
 
Særlige forhold om igangsettelsestillatelsen: 
Det ble sendt inn klage av tiltakshavere på dispensasjon som ikke ble gitt i forbindelse med 
rammetillatelsen 04.04.2019. Klagesaken skal bli behandlet av overordnet organ, som er 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Fylkesmannen i Troms og Finnmark kan treffe nytt vedtak i 
saken eller oppheve det og sende saken tilbake til underinstansen til helt eller ny behandling. 
Dette etter forvaltningsloven § 34. Vi bemerker at tiltakshavere om at igangsettingstillatelsen blir 
gitt på eget erstatningsansvar, hvis rammetillatelsen og dispensasjoner blir omgjort eller 
opphevet av Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Dette kan føre til at det må søkes om ny 
igangsettingstillatelse med de kostnadene dette medfører i form av gebyrer, stans i bygging og 
administrative kostnader. Dette er tiltakshaverne tidligere skriftlig informert om.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de 
oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er 
ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl 
§ 23-4.  
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
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tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 
 
Foretak med sentral godkjenning: 
Foretak som har sentral godkjenning for ansvarsrett etter pbl § 22-1 og SAK10 § 13-1 og som er 
godkjent registrert av godkjenningsorganet Direktoratet for byggkvalitet. 
 

Foretak Godkjenningsområde 
 
BETONGSERVICE AS 
 
Org. nr. 944 896 600 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig søker og ansvarlig for 
utførende av bygning og konstruksjoner, samt montasje 
av ventilasjon.  

 
HONEYWELL LIFE SAFETY 
AS 
 
Org. nr. 981 336 305 

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig for prosjektering av brann- 
og nødlyssystem.  

 
STEINAR PETTERSEN VVS- 
TEKNIKK AS 
 
Org. nr. 998 509 416 

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 2. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig for prosjektering av 
ventilasjon 

 
TOTAL BRANNSIKRING AS 
 
Org. nr. 891465882 

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 3. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig for prosjektering av 
brannkonsept  

RIB i NORD AS 
 
Org. nr. 992 320 885 

KONT- Ansvarlig kontrollerende for uavhengig 
kontroll, tiltakskl. 3.  
 
Ansvarsområdet: Uavhengig kontrollerende av 
brannkonsept  

 
BRANN OG VANNTEKNIKK 
AS 
 
Org. nr. 915 808 026 

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 2. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig for prosjektering av 
automatisk slukkeinstallasjoner 

 
Foretak uten sentral godkjenning: 
Med hjemmel i pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2, gis ansvarsrett i forbindelse med 
omsøkte tiltak til følgende foretak:  
   

Foretak Godkjenningsområde 
 
HAUGE INSTALLASJON AS 
 

UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
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Org. nr. 983 056 660 Ansvarsområde: Ansvarlig utførende for oppføring av 
brannalarm og nødlys 

 
NORD TROMS RØR AS 
 
Org. nr. 989 975 781 

UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig utførende for oppføring av 
sprinkelanlegg.  

 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3 
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Fremgang i sak: 
Det er gitt rammetillatelse og dispensasjon fra TEK17 § 14-2 og 14-3 i PS sak 23/19 den 
04.04.2019. Deler av vedtaket hvor det ikke ble gitt dispensasjon, ble påklaget. Dette ble 
klagebehandlet av Miljø, plan og utviklingsutvalget i PS sak 45/19 den 13.06.2019 og 44/19 den 
20.06.2019. Tidligere vedtak som ble gitt ved rammetillatelsen ble oppretthold. Dermed ble 
klagen på dispensasjonssøknaden sendt videre til Fylkesmannen for behandling. Saken er per 
dags dato ikke avklart av Fylkesmannen. I siste foreløpige svar fra Fylkesmannen skriver de at 
saken forventes avgjort innen 10.12.2019. 
 
Planløsning av overnattingsbygget: 
I innkommet søknad om igangsettingstillatelse er det kommet inn nye tegninger av bygget. 
Oppholdsrom i andre etasje er fjernet vekk, dermed er det ikke behov for heis/ løfteplattform. 
1/10 av overnattingsrommene er universell utformet. Korridoren inn til overnattingsrommene 
som er universell utformet, er utformet med tilgjengelighet. Det eneste som ikke er utformet med 
tilgjengelighet er resterende av korridorer i overnattingsbygget, som er 1,2 meter og ikke 1,5 
meter. Ansvarlig søker/ prosjekterende har ikke begrunnet/ dokumentert hvorfor dette ikke 
behøver å være utformet med tilgjengelighet. For øvrig mener vi at TEK17 er oppfylt, med at 
korridorene kun fører til rom som ikke har krav om tilgjengelighet/universell utforming etter 
TEK17.  
 
Brannkonsept:  
Bygget har prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3, samt uavhengig kontroll av 
brannkonsept i tiltaksklasse 3. Det er gitt i preaksepterte ytelser for TEK17 § 11-3 Brannklasser 
punkt 5: Overnattingsbygg i høyst to etasjer og med bruttoareal mindre enn 300 m2 i hver etasje, 
kan oppføres i brannklasse 1. Dette betyr at bygget kan settes i tiltaksklasse 2, men 
overnattingsbygget er valgt å settes i tiltaksklasse 3 av prosjekterende av brannkonseptet. 
Komplette tegninger av bygget skal sendes inn til søknad om ferdigattest. 
  
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall. 
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Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. 
Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten 
oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt 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 anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/121. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no    
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
Likelydende brev sendt til: 
BETONGSERVICE AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN 
HENRIKSEN GJESTESTUE AS Meierivegen 5 9152 SØRKJOSEN 
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Kopi til: 
TOTAL BRANNSIKRING AS Postboks 268 9502 ALTA 
HAUGE INSTALLASJON AS Røyelen 9151 STORSLETT 
STEINAR PETTERSEN VVS-
TEKNIKK AS 

Redervegen 35 9014 TROMSØ 

HONEYWELL LIFE SAFETY AS Postboks 3514 3007 DRAMMEN 
NORD TROMS RØR AS Postboks 87 9189 SKJERVØY 
RIB INORD AS Sorenskriverveien 11 9513 ALTA 
BRANN & VANNTEKNIKK AS Gartnerveien 15 1710 SARPSBORG 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
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 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Tone Selseth Bertheussen, 77642037 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
Att. May Halonen 
 

  

Klage over avslag på søknad om dispensasjon, Henriksen 
gjestestue gnr. 47, bnr. 47 i Nordreisa kommune 
 
Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, samt vårt foreløpige svar av 
05.07.2019 og 23.10.2019.  
 
Fylkesmannen må orientere om at saksbehandlingstiden vil bli ytterligere forlenget.  
 
Saken forventes avgjort innen 7.2.2020. Den lange saksbehandlingstiden skyldes 
bemanningssituasjonen på seksjonen og at vi samtidig har et stort antall klagesaker til behandling.  
 
Vi beklager fristoversittelsen, og vi arbeider kontinuerlig med å redusere vår behandlingstid. 
 
 
Med hilsen 
 
Kristine Sørensen Ødegård 
Seniorrådgiver juridisk 

  
 
Tone Selseth Bertheussen 
seniorrådgiver juridisk 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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BETONGSERVICE AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN 
ADVOKATFIRMA FREIBU AS Grønnegata 30 9008 TROMSØ 
HENRIKSEN GJESTESTUE AS Meierivegen 5 9152 SØRKJOSEN 
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