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Utvalgsak 81/19 Kommunal avgift for gnr 47/47. 

Vi viser til ovennevnte sak som vi den 08.10.19 mottok informasjon om på mail, av Dag Funderud, at 

skulle legges frem for utvalget til behandling. Begrunnelsen for at saken er sendt til utvalget for 

behandling, er at vi har stilt et spørsmål av en slik art at administrasjonen ønsker saken behandlet i 

utvalget.  

Saken ble lagt ut i dag 09.10., og vi har akkurat hatt mulighet til å lese den i kveld, før utvalgsmøtet i 

morgen tidlig. Vi ønsker derfor å gi en uttalelse til utvalget, da utvalget etter vår mening er i ferd med 

å kunne fatte et Vedtak på feil grunnlag, da fakta i saken er utelatt.   

 I Rådmannens innstilling står det sitat; Miljø-, plan og utviklingsutvalget avslår henvendelse fra 

Henriksen Gjeststue om redusert gebyr. Dobbelt abonnementsgebyr må betales enten til det 

tidspunktet tilknytningsgebyr er betalt, det er frakoblet, eller at bygget rives. 

Fakta i saken. 

Vi har ikke bedt om redusert gebyr – vi mener at vi er avkrevd urettmessig gebyr da bygget ikke 

lenger er å anse som et midlertidig bygg, noe som er en forutsetning for å kreve dobbelt 

abonnementsgebyr. Dermed mener vi at Rådmannens innstilling til Vedtak er basert på direkte 

faktafeil. Forskriften sier tydelig hvilke avgifter som skal betaler i forhold til hva slags bygg det er 

snakk om, og det er sakens kjerne. Vi viser til vedlagte mail i saken. 1. Kommunens svar til KREDINOR 

og vårt spørsmål til kommunen. Vi vil også påpeke at siden kommunen gjentatte ganger har hevdet 

ovenfor KREDINOR at de ikke frafaller kravet, som er basert på at bygget har midlertidig godkjenning, 

vil vi anse dette som en bekreftelse fra Nordreisa kommune at de anser dette som et midlertidig 

bygg så lenge kravet opprettholdes. Det hevdes også til KREDINOR at det søkt om tilknytningsgebyr 

og inntil det er betalt så vil det bli fakturert dobbelt gebyr. Vi hadde ingen grunn i utgangspunktet til 

å tvile på at kommunen gav riktige opplysinger til KREDINOR, moe vi i ettertid har blitt i tvil om.( viser 

til avsnitt under.) 

Pr. i dag har bygget fått status som nybygg og vi har fått byggetillatelse. Vi har levert søknad om 

igangsettingstillatelse, noe Dag Funderud selv har bekreftet at vi får, når søknaden er ferdig 

behandlet. Disse opplysningene er ikke nevnt i saken. Da vil andre regler gjelde i henhold til 

kommunale avgifter. Vi er ikke i tvil om at da vil administrasjonen være veldig klar over hvilke satser 

og regelverk som skal gjelde og når kommunale avgifter starter å forfalle. Det er i forbindelse med 



denne søknaden at det er søkt om tilknytningsgebyr. Det ble spurt i møtet i slutten av September om 

når kommunale avgifter normalt ville begynne å gjelde. Svaret var at idet brukstillatelse ble gitt.  

Historikk 

I februar 2018 gikk den midlertidige tillatelsen ut. Vi vil minne utvalget på at når vi rettet ny søknad 

om midlertidig bygg etter 2 år, så var det på grunnlag av at kommunens egne saksbehandlere gav oss 

beskjed om at det var fullt mulig. Siden vi anså dette som en enkel sak så har vi rett og slett ikke 

tenkt over de kommunale avgiftene.  Da ny søknad om midlertidig bygg kom opp for utvalget – var 

Rådmannens innstilling i saken positiv – men utvalget stemte imot rådmannens innstilling, da 

utvalget mente det ikke var behov. Utvalget opprettholdt sitt eget Vedtak når saken kom opp for 

utvalget som klagesak, hvorpå saken gikk videre til Fylkesmannen.  Fylkesmannen opphevet 

vedtaket, og hjemsendte saken til kommunen for ny behandling da det var feil i saken fra 

begynnelsen. Når saken fikk et slikt utfall så mener vi at også Nordreisa kommune burde på 

daværende tidspunkt informert oss om regelverket omkring kommunale avgifter, og at de ville 

frafalle. Men det ble ikke gjort. Som vanlig hevder kommunen at det er innbyggerne i kommunen 

som har et ansvar, også i denne saken, selv om kommunen er den som burde sitte på kompetanse og 

kunnskap omkring kommunale avgifter og informere innbyggerne om det som er det beste for de. 

Hvis Miljø-,plan og utviklingsutvalget allikevel velger å fatte vedtak i henhold til rådmannens 

innstilling i saken, ønsker vi at saken sendes videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Med hilsen 

Henriksen Gjestestue 

Johnny Henriksen  

   

   

 

  


