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Utvalg: Nordreisa klageutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 06.02.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
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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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/323-161 

Arkiv:                231  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 08.01.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/20 Nordreisa klageutvalg 06.02.2020 

 

Klage på urettmessig krav dobbelt abonnementsavgift 

Henvisning til lovverk: 
  
Forskrift for vann- og kloakkgebyrer, Nordreisa kommune  
 

Vedlegg 
1 Melding om vedtak  -Klage urettmessig krav på dobbel abonnementsgebyr vedrørende 

bygg på gnr 1942/47/47 
2 Henriksen Gjestestue Klage på vedtak i driftsutvalget 10.12.2019 

 

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 under. 
 
Vedtaket ble påklaget og klagen ble behandlet av Driftsutvalget 10.12.2019. Protokoll og 
saksframlegg ligger vedlagt. 
 
Henriksen gjestestue har i brev av 23.12.2019 påklaget Driftsutvalgets vedtak. Dette vedtaket 
kan ikke påklages siden Driftsutvalgets vedtak av 10.12.2019 er første del av klagebehandlinga 
(underinstans) Siden Driftsutvalget opprettholdt vedtaket fra 10.10.2019 går saken automatisk til 
klagenemnda for endelig avgjørelse (klageinstans).  
Momentene fra brev av 23.12.2019 er derfor tatt med i saken til klagenemnda. 
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Henriksen gjestestue skriver følgende i brev av 23.12.2019: 
 
«Klage på Vedtak i Driftsutvalget 10.12.19. Sak. PS 17/19  
Vi viser til samtale med Rådmann Anne Marie Gaino Fredag 11.12.19 der hun ble orientert om 
denne saken. Hun ønsket at vi rettet en skriftlig henvendelse, noe vi nå gjør. Vi går derfor utifra at 
hun allerede har orientert om saken i Administrasjonen. Vi har blitt orientert gjennom flere 
utvalgsmedlemmer at det i utvalgsmøtet den 10.12.19 ble fremstilt beskyldninger / opplysninger som 
ikke er nevnt i saksutredningen. Dette er opplysninger som fikk blandt annet utvalgsleder til å endre 
sin oppfatning av saken og stemte motsatt av det han hadde tenkt i utgangspunktet. Det er blitt 
hevdet av et utvalgsmedlem at han visste at vår bygning hadde vært i bruk - da han selv hadde vært 
der. I tillegg bidro Seksjonsleder Dag Funderud med opplysninger til utvalget om at Nordreisa 
Kommune har hatt flere henvendelser om at vår bygning har vært i bruk. Vi reagerer sterkt på at det 
er kommet opplysninger i utvalget som vi overhode ikke har kjennskap til eller har hatt mulighet til å 
forsvare oss i mot. Vi anser det for ren ærekrenkelse at saken har blitt avgjort basert på 
bygdesladder og løgn. Det er i tillegg brudd på flere punkter i Forvaltningsloven da alle sider av en 
sak skal være med i saksutredningen når saken fremmes i utvalget. Vi vil påstå at dette er vesentlige 
opplysning som det er unnlatt å informere oss om - noe vi reagerer sterkt på. Vi ønsker derfor en 
redegjørelse over hva slags såkalte bevis dette er snakk om og når vår bygning har vært i bruk. Den 
eneste gang vår bygning har vært i bruk utifra hva vi selv vet - var da Rådmannen selv avgjorde at 4 
helikopterpiloter fikk overnatte der i forbindelse med brannen på Galsomelen i 2018 - selv om hun 
visste at bygningen ikke var i bruk. Det var administrasjonen selv som tok kontakt med oss og 
bestilte hele bygget med tanke på å evakuere deler av reisadalens befolkning på grunn av røyk som 
resultat av brannen. Dette til tross for at vi sa at vi ikke har tillatelse til å bruke bygget.  
Vi har selv tatt kontakt med utvalgsmedlemmet og stilt spørsmål om når han har vært i vårt bygg 
siden han hevder at det har vært i bruk. Han svarte da skriftlig at han ikke har vært i vårt bygg og 
stilte oss spørsmål om opplysningene ikke stemmer. Dermed anser vi at det i utvalget er fremsatt en 
direkte løgn for å skade vår sak. Har vi virkelig havnet på et så lavt nivå i politiske utvalg i 
Nordreisa at viktige saker blir avgjort basert på muntlige bygdesladder. Vi forstår det slik at 
utvalget stemte for Rådmannens innstilling i saken. Vedtaket er slik vi ser det fattet på feil grunnlag 
- da iallefall ett medlem av utvalget endret sin stemme som resultat av tilleggsinformasjonen. Riktig 
Vedtak i dette tilfellet vil derfor være " Henriksen Gjestestue bruker bygningen ulovlig og skal 
derfor betale dobbelt abbonementsgebyr. Vi ser så alvorlig på denne hendelsen at vi kommer til å 
klage både hendelse og saksgangen inn til Fylkesmannen, men vil avvente et snarlig svar fra 
nåværende Kommunedirektør. I dette tilfellet har vi blitt fremstilt som kriminelle i utvalget og det 
kan ikke vi akseptere.  
Vi vil heller ikke nøle med å legge saken frem for den nye Kommunedirektøren hvis denne saken ikke 
løser seg innen hans tiltredelse den 07.02.20.» 
 
Kommentarer til brevet: 
 
Vi har blitt orientert gjennom flere utvalgsmedlemmer at det i utvalgsmøtet den 10.12.19 ble 
fremstilt beskyldninger / opplysninger som ikke er nevnt i saksutredningen. Dette er opplysninger 
som fikk blandt annet utvalgsleder til å endre sin oppfatning av saken og stemte motsatt av det han 
hadde tenkt i utgangspunktet. Det er blitt hevdet av et utvalgsmedlem at han visste at vår bygning 
hadde vært i bruk - da han selv hadde vært der. I tillegg bidro Seksjonsleder Dag Funderud med 
opplysninger til utvalget om at Nordreisa Kommune har hatt flere henvendelser om at vår bygning 
har vært i bruk. 
 
Kommentarer: 
Administrasjonen kan ikke svare for utsagn som medlemmer i utvalget kommer med i møtet. Slike 
henvendelser må rettes direkte til den/de det gjelder. 
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Sektorleder fikk et direkte spørsmål fra leder i utvalget om kommunen hadde mottatt henvendelser 
om at bygget hadde vært i bruk etter 5.februar 2018. Dette svarte sektorleder bekreftende på. 
Sektorleders vurdering var/er at når det kommer direkte spørsmål i møtet, så blir disse besvart. 
 
Oppsummert så fremkommer det ikke noen nye momenter i brev av 23.12.2019. Utsagn fra 
medlemmer må tas direkte med de som fremsatte utsagnene.  
Administrasjonen anbefaler derfor at vedtaket i Driftsutvalget opprettholdes. 
 
 
Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 10.10.2019  
 
Behandling:  
Johnny Henriksen (Frp) fratrådte møtet under behandling av saken, jf. Fvl §6, bokstav a.  
Brev fra Henriksen Gjestestue av 9.oktober 2019 ble delt ut til medlemmene før behandlingen av 
saken startet.  
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  
Miljø-, plan og utviklingsutvalget 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.  
 
Rådmannens innstilling  
Miljø-, plan og utviklingsutvalget 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. 

Saksopplysninger 
I epost av 4.10.19 skrev Henriksen Gjestestue v/ Johnny Henriksen at de mener at de er urettmessig 
avkrevd dobbelt abonnementsgebyr etter at midlertidig tillatelse gikk ut i februar 2018.  
 
Søker henviser til § 14, dobbel betaling for midlertidig bygg. De mener at dobbel betaling av 
abonnementsgebyr må opphøre når den midlertidige tillatelsen har gått ut.  
 
Henriksen Gjestestue satte i 2016 opp et midlertidig bygg på gnr 47/47. Bygget ble tilkoblet vann og 
kloakk og har blitt krevd vann- og kloakkgebyr siden da. Tilknytningsgebyret ble ikke avkrevd da 
Henriksen gjestestue ble tilknyttet, siden det var et midlertidig bygg.  
 
I forskrift om vann- og avløpsgebyr § 1 heter det: « Plikten til å betale vann og/eller avløpsgebyr 
gjelder fast eiendom som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsledning»  
 
I forskriftens § 14 fastslås det at midlertidige bygg eller andre installasjoner, som betjenes av 
kommunalt vann- og avløpsnett, uten at det kreves tilknytningsgebyr, betaler dobbelt 
abonnementsgebyr. Kostnader ved tilknytning og frakobling dekkes av abonnent. Frakobling skjer 
ved tilknytningspunkt.  
Samme forskrift åpner i § 15 for midlertidig opphør som varer mindre enn 12 måneder. Midlertidig 
opphør medfører at vanninntaket plomberes av kommunen. Ved varig opphør av gebyr skal 
stikkledningen frakobles der den i sin tid ble tilkoblet. Arbeidet skal meldes kommunen som 
godkjenner dette.  
Vann og avløpsforskriften inneholder ikke ytterligere bestemmelser om midlertidige bygg.  
 
Vurdering  
Bygget har hele tiden vært tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett, og er derfor blitt krevd dobbelt 
abonnementsgebyr da det ikke har vært betalt tilknytningsgebyr.  
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Det normale for et midlertidig bygg er at det blir revet/demontert innen fristen for tillatelsen har gått 
ut. I dette tilfellet står bygget der fortsatt og det blir da en vurdering om dobbelt abonnementsgebyr 
skal betales fram til bygget rives eller det får en permanent tillatelse. Det står ikke direkte i 
forskriften hva som skjer når et midlertidig bygg blir stående etter at tillatelsen er gått ut. Derfor 
fremmes saken for å få en avklaring.  
Fritak for vann- og avløpsgebyr kan innvilges midlertidig etter søknad, slik søknad har Henriksen 
gjestestue ikke sendt Nordreisa kommune.  
 
I forhold til vann- og avløpsgebyr er midlertidig bygg gitt anledning til å unngå betaling av 
tilknytningsgebyr mot betaling av dobbelt abonnementsgebyr i stedet.  
For å unngå dobbelt abonnementsgebyr på bygg må tilknytningsgebyr betales. Alternativ kan 
midlertidig fritak innvilges eller bygget frakobles kommunalt vann og avløpsnett  
 
Eiere av bygg kan ikke forvente at Nordreisa kommune v/anleggsdrift undersøker dette i hver 
byggesak. Eier er ansvarlig for å melde endringer som gjelder vann og avløp og som har betydning 
for avgiftene. 
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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 
 2016/323-160 166/2020 231 08.01.2020 

 

Melding om vedtak  -Klage urettmessig krav på dobbel abonnementsgebyr 
vedrørende bygg på gnr 1942/47/47 

Vedlagt følger vedtak etter behandling i driftsutvalget 10.12.2019. 
 
Videre behandling: 
Saken blir nå oversendt til Nordreisa klagenemnd for endelig behandling 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Dag Funderud 
Sektorleder drift og utvikling 
dag.funderud@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 41 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/323-158 

Arkiv:                231  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 08.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/19 Driftsutvalget 21.11.2019 
17/19 Driftsutvalget 10.12.2019 

 

Klage -urettmessig krav på dobbel abonnementsgebyr vedrørende bygg på 
gnr 1942/47/47 

Henvisning til lovverk: 
 
Tidligere behandling Miljø, plan og utviklingsutvalget sak 81/19 
 

Vedlegg 
1 Klage på urettmessig  krav på dobbel abonnementsgebyr 
2 Melding om vedtak - Kommunal avgift for gnr 47/47 

 
Forskrift for vann- og kloakkgebyr, Nordreisa kommune  
 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.12.2019  
 

Behandling: 
Ragnhild Hammari (Frp) fremmet følgende forslag: 
Henriksen Gjestestue fritas for vann og avløpsavgift. Kommunen burde ha opplyst at det må 
kobles fra når midlertidig tillatelse har gått ut. 
 
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslag fra Ragnhild Hammari. Rådmannens innstilling 
vedtatt mot en stemme.  

Vedtak: 
Driftsutvalget viser til klage fra Henriksen Gjestestue på vedtak i Miljø, plan og 
utviklingsutvalgets sak 81/19. Utvalget kan ikke se at det er kommet nye momenter i saken og 
opprettholder derfor sitt vedtak av 10.10.2019. 
 
Klagen oversendes til endelig behandling i klagenemnda. 
 
 

8

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2009-10-01-1466


 
 Side 3 av 3

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 21.11.2019  
 

Behandling: 
Driftsutvalget fremmet følgende forslag:  
Saken utsettes til neste møte pga av mange saker  
 
Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte pga av mange saker  
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Driftsutvalget viser til klage fra Henriksen Gjestestue på vedtak i Miljø, plan og 
utviklingsutvalgets sak 81/19. Utvalget kan ikke se at det er kommet nye momenter i saken og 
opprettholder derfor sitt vedtak av 10.10.2019. 
 
Klagen oversendes til endelig behandling i klagenemnda. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Henriksen gjestestue har i brev av 4.oktober 2019 påklaget vedtak i sak 81/19 i Miljø, plan og 
utviklingsutvalget. 
De skriver følgende i klagen: 
 
«Klage på urettmessig krav på dobbel abonnementsgebyr vedrørende bygg på gnr 47/47, samt klage på 
Vedtak fattet i Miljø,plan og utviklingsutvalget den 10.10.19 i sak 81/19.  
Vi viser til Vedtak fra Miljø, plan og avvikling, samt vårt innspill til utvalget 10.10. og mailer fra 
Kredinor, Dag Funderud og Henriksen Gjestestue som ble sendt med i saken.  
 
Vedtak:  
Miljø-, plan og utviklingsutvalget 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.  
Først vil vi påpeke at vi ikke har søkt om redusert gebyr, dette er noe saksbehandler selv har funnet 
opp. Vårt spørsmål til Dag Funderud var følgende: hvis Nordreisa kommune krever oss for dobbelt 
abonnementsgebyr, vil det si at de anser at vi fortsatt har et midlertidig bygg ?  
Vår midlertidige tillatelse på vårt bygg på 47/47 gikk ut i Februar 2018. Vi har helt siden da blitt 
urettmessig avkrevd dobbel abonnementsavgift for et bygg som ikke er i bruk. Vi mener derfor at 
Nordreisa Kommune bør rette opp i feilen og tilbakebetale oss helhetlig den totalsummen vi har innbetalt 
for mye på feil grunnlag etter Februar 2018.  
Vi mener i tillegg at Nordreisa Kommune ikke har fulgt opp opplysningsplikten/ veiledningsplikten de har 
med hensyn til å orientere oss om hvilket regelverk vi har å forholde oss til når midlertidig tillatelse 
utløp.» 
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Miljø, plan og utviklingsutvalget behandlet i sak 81/19 kommunal avgift for gnr 47/47 i 
Nordreisa. Det ble gjort følgende vedtak: 
«Miljø-, plan og utviklingsutvalget 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.» 
 
Henriksen Gjestestue satte i 2016 opp et midlertidig bygg på gnr 47/47. Bygget ble tilkoblet vann og 
kloakk og har blitt krevd vann- og kloakkgebyr siden da. Tilknytningsgebyret ble ikke avkrevd da 
Henriksen gjestestue ble tilknyttet, siden det var et midlertidig bygg.  
 
I forskrift om vann- og avløpsgebyr § 1 heter det: « Plikten til å betale vann og/eller avløpsgebyr 
gjelder fast eiendom som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsledning»  
 
I forskriftens § 14 fastslås det at midlertidige bygg eller andre installasjoner, som betjenes av 
kommunalt vann- og avløpsnett, uten at det kreves tilknytningsgebyr, betaler dobbelt 
abonnementsgebyr. Kostnader ved tilknytning og frakobling dekkes av abonnent. Frakobling skjer 
ved tilknytningspunkt.  
 
Samme forskrift åpner i § 15 for midlertidig opphør som varer mindre enn 12 måneder. Midlertidig 
opphør medfører at vanninntaket plomberes av kommunen. Ved varig opphør av gebyr skal 
stikkledningen frakobles der den i sin tid ble tilkoblet. Arbeidet skal meldes kommunen som 
godkjenner dette og som utfører frakoblingsarbeid på kommunens ledning. 
Vann og avløpsforskriften inneholder ikke ytterligere bestemmelser om midlertidige bygg. 
 
Det normale for et midlertidig bygg er at det blir revet/demontert innen fristen for tillatelsen har gått 
ut. I dette tilfellet står bygget der fortsatt og det blir da en vurdering om dobbelt abonnementsgebyr 
skal betales fram til bygget rives eller det får en permanent tillatelse. Det står ikke direkte i 
forskriften hva som skjer når et midlertidig bygg blir stående etter at tillatelsen er gått ut. Derfor ble 
dette spørsmålet tatt i sak 81/19. 
 
Kommentarer til klagen 
De skriver: Først vil vi påpeke at vi ikke har søkt om redusert gebyr, dette er noe saksbehandler selv 
har funnet opp.  
Her er det snakk om språkbruk. Det er riktig at de ikke søker om redusert gebyr. Saksbehandler har 
her brukt ordet redusert gebyr når søker ber om enkelt gebyr og ikke dobbelt gebyr. I seg selv er dette 
en reduksjon av gebyret, men det er også mulig å skrive det på en mer presis måte. 
 
Vårt spørsmål til Dag Funderud var følgende : hvis Nordreisa kommune krever oss for dobbelt 
abonnementsgebyr , vil det si at de anser at vi fortsatt har et midlertidig bygg ?  
Søker hadde en midlertidig tillatelse fra februar 2016 til februar 2018. Da gikk den midlertidige 
tillatelsen automatisk ut. Det sto i vedtaket. 
 
Vår midlertidige tillatelse på vårt bygg på 47/47 gikk ut i Februar 2018. Vi har helt siden da blitt 
urettmessig avkrevd dobbel abonnementsavgift for et bygg som ikke er i bruk. Vi mener derfor at 
Nordreisa Kommune bør rette opp i feilen og tilbakebetale oss helhetlig den totalsummen vi har innbetalt 
for mye på feil grunnlag etter Februar 2018.  
Som vedtaket fra sak 81/19 sier så vil et dobbel abonnementsavgift bli krevd til det tidspunktet 
tilknytningsgebyr er betalt, bygget er frakoblet eller at bygget rives. Ingen av disse tre kriteriene er 
oppfylt og da løper det doble abonnementsgebyret. 
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Vi mener i tillegg at Nordreisa Kommune ikke har fulgt opp opplysningsplikten/ veiledningsplikten de har 
med hensyn til å orientere oss om hvilket regelverk vi har å forholde oss til når midlertidig tillatelse 
utløp.» 
Alle abonnenter som er tilknyttet kommunen vann og avløpsnett har et selvstendig ansvar for  
å påse at abonnementet er riktig og at det betales riktig gebyr, jf § 1 i forskriften. Finner en feil 
skal det omgående varsles til kommunen. I dette tilfellet har det gått nesten et og et halvt år før 
det reageres og da kan en ikke skylde på kommunens informasjonsplikt/veiledningsplikt. 
  

Vurdering 
Dette bygget har hele tiden vært tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett, og er derfor blitt krevd 
dobbelt abonnementsgebyr siden det ikke har vært betalt tilknytningsgebyr. 
 
Fritak for vann- og avløpsgebyr kan innvilges midlertidig etter søknad, slik søknad har Henriksen 
gjestestue ikke sendt Nordreisa kommune.  
 
I forhold til vann- og avløpsgebyr er midlertidig bygg gitt anledning til å unngå betaling av 
tilknytningsgebyr mot betaling av dobbelt abonnementsgebyr i stedet.  
 
For å unngå dobbelt abonnementsgebyr på bygg må tilknytningsgebyr betales. Alternativ kan 
midlertidig fritak innvilges eller bygget frakobles kommunalt vann og avløpsnett 
 
Vi kan ikke se at klagen inneholder noen nye momenter som ikke ble vurdert i MPU sin sak 
81/19|.  
Rådmannen anbefaler derfor at vedtak opprettholdes. 
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Henriksen Gjestestue 
MEIERIVEIEN 5 
9152 Sørkjosen                                                                               Sørkjosen 22.12.19. 
   
 
Nordreisa Kommune 
9156 Storslett 
 
 
Klage på Vedtak i Driftsutvalget 10.12.19.  Sak. PS 17/19 
 
Vi viser til samtale med Rådmann Anne Marie Gaino Fredag 11.12.19 der hun ble orientert 
om denne saken. Hun ønsket at vi rettet en skriftlig henvendelse, noe vi nå gjør. Vi går derfor 
utifra at hun allerede har orientert om saken i Administrasjonen.  
 
Vi har blitt orientert gjennom flere utvalgsmedlemmer at det i utvalgsmøtet den 10.12.19 ble 
fremstilt beskyldninger / opplysninger som ikke er nevnt i saksutredningen. Dette er 
opplysninger som fikk blandt annet utvalgsleder til å endre sin oppfatning av saken og stemte 
motsatt av det han hadde tenkt i utgangspunktet.  
 
Det er blitt hevdet av et utvalgsmedlem at han visste at vår bygning hadde vært i bruk - da han 
selv hadde vært der. I tillegg bidro Seksjonsleder Dag Funderud med opplysninger til utvalget 
om at Nordreisa Kommune har hatt flere henvendelser om at vår bygning har vært i bruk.  
 
Vi reagerer sterkt på at det er kommet opplysninger i utvalget som vi overhode ikke har 
kjennskap til eller har hatt mulighet til å forsvare oss i mot. Vi anser det for ren ærekrenkelse 
at saken har blitt avgjort basert på bygdesladder og løgn. Det er i tillegg brudd på flere 
punkter i Forvaltningsloven da alle sider av en sak skal være med i saksutredningen når saken 
fremmes i utvalget. Vi vil påstå at dette er vesentlige opplysning som det er unnlatt å 
informere oss om - noe vi reagerer sterkt på. 
 
Vi ønsker derfor en redegjørelse over hva slags såkalte bevis dette er snakk om og når vår 
bygning har vært i bruk. Den eneste gang vår bygning har vært i bruk utifra hva vi selv vet - 
var da Rådmannen selv avgjorde at 4 helikopterpiloter fikk overnatte der i forbindelse med 
brannen på Galsomelen i 2018 - selv om hun visste at bygningen ikke var i bruk. Det var 
administrasjonen selv som tok kontakt med oss og bestilte hele bygget med tanke på å 
evakuere deler av reisadalens befolkning på grunn av røyk som resultat av brannen. Dette til 
tross for at vi sa at vi ikke har tillatelse til å bruke bygget. 
 
Vi har selv tatt kontakt med utvalgsmedlemmet og stilt spørsmål om når han har vært i vårt 
bygg siden han hevder at det har vært i bruk. Han svarte da skriftlig  at han ikke har vært i 
vårt bygg og stilte oss spørsmål om opplysningene ikke stemmer. Dermed anser vi at det i 
utvalget er fremsatt en direkte løgn for å skade vår sak. 
 
Har vi virkelig havnet på et så lavt nivå i politiske utvalg i Nordreisa at viktige saker blir 
avgjort basert på muntlige bygdesladder. Vi forstår det slik at utvalget stemte for Rådmannens 
innstilling i saken. Vedtaket er slik vi ser det fattet på feil grunnlag - da iallefall ett medlem av 
utvalget endret sin stemme som resultat av tilleggsinformasjonen.  
 
Riktig Vedtak i dette tilfellet vil derfor være " Henriksen Gjestestue bruker bygningen ulovlig 
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og skal derfor betale dobbelt abbonementsgebyr. 
 
Vi ser så alvorlig på denne hendelsen at vi kommer til å klage både hendelse og saksgangen 
inn til Fylkesmannen, men vil avvente et snarlig svar fra nåværende Kommunedirektør. I dette 
tilfellet har vi blitt fremstilt som kriminelle i utvalget og det kan ikke vi akseptere. 
Vi vil heller ikke nøle med å legge saken frem for den nye Kommunedirektøren hvis denne 
saken ikke løser seg innen hans tiltredelse den 07.02.20. 
 
Henriksen Gjestestue 
Anne Kirstin Korsfur 
Johnny Henriksen
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/447-21 

Arkiv:                5/17  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 20.01.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/20 Nordreisa klageutvalg 06.02.2020 

 

Klage på vedtak -søknad om ny avkjørsel gnr 5 bnr 17 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Klage på vedtak- søknad om ny avkjørsel gnr. 5 bnr. 17. 
2 Tillatelse til tiltak gbnr 1942/5/17 Terrenginngrep 
3 Kart 
4 Klage til Nordreisa kommune 
5 Kvittering nabovarsel 
6 Vedtak- Søknad om endring av gitt tillatelse 1942/5/17 
7 Særutskrift Klage på vedtak- søknad om ny avkjørsel gnr. 5 bnr. 17. 

 

Rådmannens innstilling 
Søknad om endring av avkjørsel fra Nordkjosveien og til gnr 5, bnr 17 avslås i henhold til plan- og 
bygningslovens § 27-4, jf veilova §§ 40 – 43. Det begrunnes med at krav til geometrisk utforming 
og siktkrav ikke er oppfylt. Tidligere gitt tillatelse til avkjørsel er gjeldende. 
 
Vedtak i klagenemnd er endelig og kan ikke påklages 
 
 

Saksopplysninger 
Miljø-, plan og utviklingsutvalget behandlet denne saken 27.11.2018 i sak 106/18. Utvalget 
oppretthold tidligere vedtak og saken ble så sendt til Fylkesmannen i Troms for endelig 
avgjørelse. 
Den 09.09 2019 fikk kommunen saken i retur fra Fylkesmannen. I brevet skriver de at siden 
dette gjelder en sak etter vegloven og ikke plan- og bygningsloven, skal saken endelig behandles 
i kommunens klageorgan. 
 
For videre informasjon om saken henvises det til vedlegg med hele klagebehandlinga. 

Vurdering 
Denne saken har dessverre tatt veldig lang tid. Det er beklagelig at kommunen ved en feil sendte 
over saken til Fylkesmannen, men det er også beklagelig at Fylkesmannen bruker 9 måneder på 
å oppdage feilen. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/447-9 

Arkiv:                5/17  

Saksbehandler:  Sigrid 
Birkelund 

 Dato:                 15.11.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg  

 

Klage på vedtak- søknad om ny avkjørsel gnr. 5 bnr. 17. 

Henvisning til lovverk: 
- Plan og bygningsloven 
- Håndbok N100, veg- og gateutforming  
- Forvaltningsloven, § 28 Vedtak som kan påklages 

 
Vedlegg:  
1 Tillatelse til tiltak gbnr 1942/5/17 Terrenginngrep 
2 Kart 
3 Klage til Nordreisa kommune 
4 Kvittering nabovarsel 
5 Vedtak- Søknad om endring av gitt tillatelse 1942/5/17 

 

Rådmannens innstilling 
Søknad om endring av avkjørsel fra Nordkjosveien og til gnr 5, bnr 17 avslås i henhold til plan- 
og bygningslovens § 27-4, jf veilova §§ 40 – 43. Det begrunnes med at krav til geometrisk 
utforming og siktkrav ikke er oppfylt. Tidligere gitt tillatelse til avkjørsel er gjeldende.  
 

Saksopplysninger 
Det er sendt inn søknad om endring av gitt tillatelse på avkjørsel på gnr. 5 bnr. 17. Denne 
søknad ble avslått etter en befaring av kommunen på eiendommen. Tiltakshaver har nå sendt inn 
klage på vedtaket om avslag. 
 
Historikk:  

 Det ble gitt tillatelse til eiendom med gnr. 5 bnr. 17 for klargjøring av tomt for bygging 
den 08.05.2018. Her er var avkjørselen oppført i søknad.  

 Den 19.09.2018 ble det søkt om endring av avkjørsel til eiendom.  
 Kommunen var på befaring den 26.09.2018  
 Det ble sendt ut avslag på søknad om endring av avkjørsel den 09.10.2018.   

 
Eksisterende tillatelse for avkjørsel gjelder per dags dato.  
 
Byggesøknadsprosessen er preget med en historikk med privatrettslig uenigheter, samt en 
tillatelse for klargjøring av eiendom som er søkt om etter at tiltaket var igangsatt. 
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Kommunen har ikke noen forskrift for vei og avkjørsler i kommunen. Noe er formulert i 
kommuneplanens arealdel i forbindelse med oppsett av garasje. Ellers er det håndbok N100 fra 
Statens vegvesen som er gjeldende normer om avkjørsel.  

Vurdering 
Kart 1 viser bilde av den eksisterende gitte tillatelse til avkjørsel. Avkjørsel fra eiendommen 
oppfyller fall fra vei, samt at den er formet slik at også veigrøft er oppfylt.  
 
Det ansvarlig søkers ansvar å forholde seg til hvilke krav som stilles og som er avsatt i Håndbok 
N100 ved opparbeiding og anlegg av ny avkjørsel. Stigningen er mulig noe bratt. Det er 
entreprenørens ansvar at krav blir fulgt opp.    
 
Kart 1: Eksisterende gitt tillatelse for avkjørsel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til håndbok N100 fra Statens vegvesen kapittel E.1.4 for avkjørsel: 
På de første 2 m fra vegkanten, bør avkjørselen ha et jevnt fall fra vegkant på totalt 5 cm. På de 
neste 3 m bør avkjørselen ha en naturlig overgangskurve til avkjørselens videre forløp. På de 
neste 30 m bør avkjørselen ha fall eller stigning på maksimalt 1: 8 (12,5 %), se figur E.25. 
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Figur E.25: Krav til vertikal linjeføring i avkjørsler (mål i m) 
 
For avkjørsler med liten trafikk (ÅDT < 50 eller færre enn 10 boenheter) bør hjørneavrundingen 
utføres som en enkel sirkel med radius R = 4 m. 
 
Kart 2: Ønsket avkjørsel for eiendom 

 
 
Kart nr. 2 viser søknad om endring av gitt tillatelse av avkjørsel. Ved befaring av eiendommen 
kom kommunen fram til at mulighetene ikke er til stedet for den nye avkjørselen. Dette da 
eiendommen er fylt opp og plasseringen av garasjen gjør at det må være enn viss høyde foran 
garasjen. Høydeforskjellen er stor og det betyr dermed at det blir for bratt ned fra eiendom til 
avkjørselen og ut mot Nordkjosveien. Stigningen er satt i søknad til å være 1:8. Befaringen av 
avkjørsel viste at dette ikke vil kunne være mulig å oppfylle og samtidig ha fall fra 
Nordkjosveien. Det skal opprettholdes grøftekant, noe som ikke er oppført i søknaden. Hvis 
denne type avkjørsel blir anlagt, vil det bli fylt opp i grøftekanten. Vinkel ut mot Nordkjosveien 
oppfyller ikke kravet til sikt.  
 
Avkjørsel skal også anlegges mest mulig vinkelrett fra veg slik at siktkrav opprettholdes med 
bakgrunn i trafikksikkerhet. Den nye avkjørselen som er det er søkt om, oppfyller heller ikke 
dette kravet. Stigningsvinkelen mot fra eiendommen til avkjørsel til Nordkjosveien er sånn 
omtrentlig beregnet i kart til å være 5/24= 20,08 %.  
 
Søknaden om ny avkjørsel er ikke et alternativ som kan godkjennes og avslaget opprettholdes.  
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Kart 3: Forslag på mulig avkjørsel til eiendom 

 
 
Kart 3 viser hva kommunen har anbefalt som en mulig endring av avkjørsel. Kommunen 
anbefaler en løsning der det knyttes på eksisterende vei fra reguleringsfeltet «Boligområdet 
Nordkjosen». Det vises til vedlegg med forslag for avkjørsel til eiendom på gnr. 5 bnr. 1.  
 
Ulempene med å strekke avkjørselen mot eksisterende avkjørsel er at det krever arbeid for å 
fjerne masser vekk, da det er et litt brattere området. Det krever også flytting av eksisterende 
fordelingsskap for strøm/ fiber som ligger på gnr. 5 bnr. 20 nær tilknytningspunktet til vei. 
Tiltaket vil føre til ekstrakostnader. Dette nevner også tiltakshaver i sitt klagebrev. Men 
avkjørselen vil bli anlagt med bedre siktforhold og adkomstveien fra Nordkjosveien og til gnr. 5 
bnr. 17 vil gå på oversiden av grøfta.  
 
Tiltakshaver nevner i sitt brev at ifølge naboen på gnr. 5 bnr. 20, har naboen ingen foreløpige 
planer for hvordan og når tomten skal opparbeides og ønsker heller ikke å bestemme seg for en 
adkomstløsning på nåværende tidspunkt.   
 
Tiltakshaver mener at deres omsøkte forslag til avkjørsel gir en god og sikker adkomst fra 
Nordkjosveien uten at det øker ulempene for Nordkjosveien. I begrunnelsen for avslaget kan de 
ikke se at det er tilstrekkelig grunnlag for å påføre dem betydelige ekstrakostnader og ulemper 
som kommunens forslag til adkomstvei vil medføre.  
 
Forslaget fra kommunen er kun oppført som et alternativ. Et annet forslag kan være å knytte en 
vei for alle tre boligene på gnr. 5 bnr. 20, gnr. 5 bnr. 17 og gnr. 5 bnr. 16. Hvis dette er aktuelt 
for naboer.   
 
Fall på vei kan sånn ca. tilsvare 5/46= 10,86%.  
 
Oppsummering:  
Slik administrasjonen ser det, vil søknaden om endring av avkjørsel være for bratt til å kunne 
oppfylle kravene i håndbok for veg- og gateutforming, vinklinga på avkjøringa fra vei vil ikke 
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oppfylle krav til sikt, og den vil fylle igjen grøft ved vei. Dette vil dermed ikke være et bedre 
alternativ. Dette selv om eksisterende avkjørsel er bratt i forhold til veihåndboken, noe som 
skulle vært tatt hensyn til under oppfylling av byggetomt og planlegging av bebyggelse. Søknad 
om endring av avkjørsel vil ikke være til forbedring av avkjørsel og dermed gis det innstilling til 
avslag av klage.  
 
Hvis denne avkjørselen tillattes, vil dette gjøre at naboen får færre avkjørselsmuligheter fra sin 
eiendom. Da bør det foreligge en avtale der også naboen kan ta i bruk denne avkjørselen. 
Dermed bør det tinglyses veirett for bruk av avkjørselen for gnr. 5 bnr. 20.   
 
Forslaget som kommunen har gitt, er en mulighet. Hvis det er andre alternativer som oppfyller 
håndboken N100, er dette også mulig. Et annet alternativ er samarbeid om å opprette felles 
avkjørsel for alle tre eiendommene på gnr 5 bnr. 17, gnr. 5 bnr. 20 og gnr. 5 bnr. 16. Dermed vil 
kostnader fordeles jevnt på alle.  
 

 
Graf: Moh /km. Høyde ved vei er 6 meter. Høyde til bolig er ca. 11 meter. Dermed tilsvarer det 
ca. 5 meter imellom vei og bolig.   
 
Med bakgrunn i det ovenforstående opprettholdes avslag om ny avkjøring. 
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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   
    
    
    
    
    
    

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

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 111/18 
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» 2018/447-2 5130/2018 5/17 08.05.2018 

 

Tillatelse til tiltak gbnr 1942/5/17 Terrenginngrep 

 
BYGGETILLATELSE 

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-1, § 20-2 
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 57/16. 

 
Byggested: Nordkjos Gnr/Bnr: 5/17 
Tiltakshaver: Sindre Johannessen og Therese 

Fredriksen    
Adresse: Loppevollveien 45, 9151 

STORSLETT   
Ansvarlig søker: 
Org. nr.: 

JOWA MASKIN AS 
989 434 632 

Adresse: Kildalveien 137, 9151 
STORSLETT   

Tiltakets art: Terrenginngrep Bruksareal: --- 
 
 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 24.04.2018 for klargjøring av eiendom til boligbygging på gnr 
5 bnr 17.  
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte situasjonskart og erklæring om ansvarsrett. 
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 Side 2 av 2

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 
JOWA MASKIN AS 
 
Org. nr. 989 434 632 

UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Utførende arbeid 

 
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 
 
JOWA MASKIN AS 
 
Org. nr. 989 434 632 
 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig søker og prosjekterende  

 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
LNFR- området. Eiendom avsatt til boligformål.  
 
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 
 
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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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. 
 
 
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. 
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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 2018/447. 
 
 
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: 
JOWA MASKIN AS  9151 STORSLETT 
Sindre Holm Johannessen Loppevollveien 45 9151 Storslett 
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© Denne tegning må  ikke kopieres  eller benyttes ved toretagender som rettighetshaver ikke medvirker l.
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% (å & Gjeldende bestemmelser er kommuneplanens arealdel Nordreisa
'* > > kommune  2013-2025;
Q & &

52,1.5 Krav til garkenng
a. Boliger —småhusbebyggelse;

Støttemur mot sprengt terreng Antall parkeringsplasser pr boenhet, inklusiv garasje og gjesteparkering

N skal være;
Enebolig:  3  p-plasser

2.2.5  Arealkrav boli tomter
Boligtomter skal være på minimum BOOmZ, maks 5000m2.

 

Maksimal grad av utnytting for tomt til enebolig er 30%-BYA.

 

Warm
a. Ved etablering av eneboliger og rekkehus skal det settes av min. 50m2
egnet uteoppholdsareal pr boenhet. Parkeringsareal, annet trafikkareal og
areal brattere enn 1:3 medregnes ikke.

 

f

 

,. i.".”

N 7754806 14 N 7754800 Møne og gesimshøyde ihht Plan og bygningsloven; 9m/8m.

Tomten liggeri et  LNFR  området.

Deler av tomten er skravert og merket H310.

Potensielle snø- og steinskred

BEBYGD  AREAL

Tomt: 1407.0
77 7— m

Hus: inkl garasje 324 rn2

 

"* '  ., Garasje: 0.0 m2

N »  J  . .. Parkering: 1 plass 18.0 m2
l "w "  -_ . Sykkel: 2 plasser 2.0 m2

Totalt: 344 rnZ -BYA

 

R. iKW; . 31s 100
.»..1407-0 mz

N 7754750 .. . '  -  gn- -  5'0 N 7754750 GRAD AV UTNY‘ITING(%-BYA)

=  24 °/o-BY

Ø 732250

Ø 732300

   ANMERKNINGER:
-Tegningen er basert på kartinfo fra Ambita/kommuneaKB). Erfan'ng
tilsier avvik kan forekomme. Venfisenng er derfor nødvendig.

—Koordinatsystem: UTM EUREFBS lokal sone

MEDLEM REV. .DATO REVISJON NWsigN. TEGNJNNHOLDHuman,” .» ». ..» ..»».» MALESTOKK
- Sandøy Bygg A 12 06.18 Roten og nyttet hus LH Situas'ons lan 1 1500

..... SYS T E M  H  U S U N  I  K'Js TILTAKSHAVER S.nr/S.nr » PROSJEKT PROSJEKT NR
°.° °,. TPostbnlts-ttnllö Therese Fredriksen 5/ 17 » 7,, Villa Storslett 170452

3039  Bodø. til. 75 56 51 20 BYGGEPLÅSS' KOMMUNE" " if i; 777 ARKITEKT DATO TEGN REV TEGN.NR

Em" ”www-"° Nordkjosveien Nordreisa __ *  »»».» *A— ‘—-' 15.05.18 LH A  07-01

00.0
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Therese Fredriksen 

Loppevollveien 45       21.10.2018 

9151 Storslett 

 

Nordreisa kommune  

postmottak@nordreisa.kommune.no 

 

 

Klage på vedtak i sak 2018/447-6 

Vi viser til vedtak i sak 2018/447-6 om adkomstvei til Nordkjosveien 129. Vedtaket påklages.  

I saksbehandlers vurdering sies det at muligheten ikke er tilstede for den nye avkjørselen. Dette 

begrunnes med at høydeforskjellen er for stor og at det derfor blir for bratt ned fra eiendommen til 

avkjørselen ut til Nordkjosveien. Det som ikke kommer fram er at eksisterende avkjørsel som er 

svært bratt er godkjent i søknaden om byggetillatelse for boligen på eiendommen.  

Søknaden som det er gitt avslag for vil gi en betydelig bedre adkomst enn dagens og som vil ha en 

helt akseptabel stigning. Saksbehandlers forslag innebærer riktignok en løsning som vil gi en enda 

slakere stigning men vil innebære en betydelig forlenging av veien og inngrep på eiendommen 5/2. 

Forlengelse av veien utgjør ca 15 meter i forhold til omsøkte adkomstvei. Det resulterer i en betydelig 

kostnadsøkning og vil forutsette velvilje fra eiere av eiendommen 5/1 og 5/20 som må avstå mer 

grunn. Areal til omsøkte avkjørsel er klarert med tinglyst grunnavståelse fra eier av 5/1 og krever 

ingen ytterligere forhandlinger om grunn. Det er også gjort muntlig avtale om å legge vei langs 

eiendomsgrensen til 5/20 med fyllingsfot innover eiendommen for omsøkte trasè. Ymbers 

fordelingsskap for strøm/fiber ved eiendommen 5/20 vil etter all sannsynlighet komme i direkte 

konflikt med kommunens forslag til vei. Flytting eller sikring av denne vil også medføre betydelige 

kostnader. I følge eier av 5/20 er det foreløpig ingen planer for hvordan og når tomten skal 

opparbeides og ønsker heller ikke å bestemme seg for en adkomstløsning på nåværende tidspunkt.  

Det er nevnt i vurderingen at vinkelen blir for bratt ut mot Nordkjosveien. Vi er litt usikker på hva 

som menes her men antar at det er hellingsvinkelen på veifyllingen som omtales. Slik vi ser det så vil 

det være ubetydelig forskjell i høyden på fyllingen mellom omsøkte vei og kommunens forslag. Og 

argumentet har tilsvarende betydning.  

Vi mener at vårt omsøkte forslag til vei gir en god og sikker adkomst fra Nordkjosveien uten at det 

øker ulempene for Nordkjosveien. I begrunnelsen for avslaget kan vi ikke se at det er tilstrekkelig 

grunnlag for å påføre oss betydelige ekstrakostnader og ulemper som kommunes forslag til 

adkomstvei vil medføre.  Vi ber derfor om en ny vurdering av vår søknad.  

 

Med hilsen Therese Fredriksen og Sindre Holm Johannessen 
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Vedlegg Side  l  - av

C- Nullstill

Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

l”.
DIREKTORATET

FOR BYCGKVAlITET

AI

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.

Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter  å  ha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Eiendom! 5 17 Nordreisa

byggested Adresse Postnr. Poststed

Nordkjosveien 129 9151 Storslett

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-lgjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

5 1
Adresse

Nordkjosveien
Postnr. Poststed

91  5 1 Storslett
Personlig kvittering for Dato

>< mottattvarsel ! 0C“?!

Nabo-lgienboereiendom

Siw !)

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

5 16
Adresse

Nordkjosveien 131
Postnr. Poststed

915  1 Storslett
Personlig kvittering tor Dato

13,
Nabo-lgjenboereiendom

Cf ‘13 33s 3314»mottatt varsel

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

5 20
Adresse

Nordkjosveien
Postnr. Poststed

915  1 Storslett
Personlig kvittering for Dato Sign

( [ei—IX , ,

Nabo-lgienboereiendom

f  mottatt varsel

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Adresse

Postnr. Poststed

Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel

Nabo-Igjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Adresse

Postnr. Poststed

Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign.

Blankett 5156 Bokmål

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Eiers/testers navn

Verner Bekkmo

Adresse

Kjellvikveien  1
Postnr. Poststed

9760 Nordvågen
Personlig kvittering for Dato Sign.

/  samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-lgjenboereiendom

Eiers/festers navn

Rune Sandnes/Kirsti Johansen
Adresse

Nordkjosveien 131
Postnr. Poststed

915  1 Storslett
Personlig kvittering for

samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-lgjenboereiendom

Eiers/testers navn

Arne Holger Saksenvik
Adresse

Nordkjosveien 67
Poststed

Storslett

rsonlig kvittering tor

amtykke til tiltaket

Postnr.

9151

Dato Sign.

Eier/fester av nabo-lgjenboereiendom

Eiers/festere navn

Adresse

Postnr. Poststed

Personlig kvittering for Dato Sign.

samtykke til tiltaket

Eier/tester av nabo-lgjenboereiendom

Eiers/testers navn

Adresse

PoststedPostnr.

Personlig kvittering for Dato Sign.

samtykke til tiltaket

m

© Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.07.2015

Dato .  Sign.

['3 / ‘lr i;.”

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

" [K‘—

Dato  sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Side  1  av  1
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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» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 214/18 
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» 2018/447-6 9946/2018 5/17 09.10.2018 

 

Vedtak- Søknad om endring av gitt tillatelse 1942/5/17 

Saksopplysninger:  
Det vises til innlevert søknad datert 19.09.2018 om endring av avkjørsel til enebolig på gnr. 5 
bnr. 17 i Nordkjosen.   
 
Vurderinger: 
I søknad er det søkt om en endret avkjørsel med lengre fall, dette i forhold til den eksisterende 
avkjørsel. Kommunen var på befaring 26.09.2018 av eiendommen for å se på muligheten for den 
nye avkjørsel, dette i samsvar med innlevert søknad med situasjonskart.  
 
Ved befaring av eiendommen kom vi frem til at mulighetene ikke er til stedet for den nye 
avkjørselen. Dette er på grunn av at høydeforskjellen er for stor og at det dermed blir for bratt 
ned fra eiendom til avkjørselen og ut mot Nordkjosveien. Det skal opprettholdes grøftekant, 
dermed blir vinkel for bratt ut mot Nordkjosveien.   
 
Vi anbefaler en løsning der det knyttes på eksisterende vei fra reguleringsfeltet «Boligområdet 
Nordkjosen». Det vises til vedlegg med forslag for avkjørsel til eiendom på gnr. 5 bnr. 17. Ny 
søknad om endring av gitt tillatelse må leveres inn. Tillatelse fra grunneiere må da foreligge. Vi 
anbefaler at det da også tinglyses veirett.   
 
Vedtak: 
Med hjemmel til plan- og bygningsloven § 20-2, gis det avslag på søknad om endring av 
avkjørsel på gnr. 5 bnr. 17 i byggesak.   
 
Det vises til tidligere tillatelse i byggesak med godkjent tillatelse for avkjørsel.   
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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. 
 
Vedlegg 
1 Forslag til avkjørsel 

 
Likelydende brev sendt til: 
JOWA MASKIN AS  9151 STORSLETT 
Sindre Holm Johannessen Loppevollveien 45 9151 Storslett 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/447-9 

Arkiv:                5/17  

Saksbehandler:  Sigrid 
Birkelund 

 Dato:                 15.11.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
106/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 27.11.2018 

 

Klage på vedtak- søknad om ny avkjørsel gnr. 5 bnr. 17. 

Henvisning til lovverk: 
- Plan og bygningsloven 
- Håndbok N100, veg- og gateutforming  
- Forvaltningsloven, § 28 Vedtak som kan påklages 

 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 27.11.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Søknad om endring av avkjørsel fra Nordkjosveien og til gnr 5, bnr 17 avslås i henhold til plan- 
og bygningslovens § 27-4, jf veilova §§ 40 – 43. Det begrunnes med at krav til geometrisk 
utforming og siktkrav ikke er oppfylt. Tidligere gitt tillatelse til avkjørsel er gjeldende.  
 

Rådmannens innstilling 
Søknad om endring av avkjørsel fra Nordkjosveien og til gnr 5, bnr 17 avslås i henhold til plan- 
og bygningslovens § 27-4, jf veilova §§ 40 – 43. Det begrunnes med at krav til geometrisk 
utforming og siktkrav ikke er oppfylt. Tidligere gitt tillatelse til avkjørsel er gjeldende.  

Saksopplysninger 
Det er sendt inn søknad om endring av gitt tillatelse på avkjørsel på gnr. 5 bnr. 17. Denne 
søknad ble avslått etter en befaring av kommunen på eiendommen. Tiltakshaver har nå sendt inn 
klage på vedtaket om avslag. 
 
Historikk:  

 Det ble gitt tillatelse til eiendom med gnr. 5 bnr. 17 for klargjøring av tomt for bygging 
den 08.05.2018. Her er var avkjørselen oppført i søknad.  

 Den 19.09.2018 ble det søkt om endring av avkjørsel til eiendom.  
 Kommunen var på befaring den 26.09.2018  
 Det ble sendt ut avslag på søknad om endring av avkjørsel den 09.10.2018.   
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Eksisterende tillatelse for avkjørsel gjelder per dags dato.  
 
Byggesøknadsprosessen er preget med en historikk med privatrettslig uenigheter, samt en 
tillatelse for klargjøring av eiendom som er søkt om etter at tiltaket var igangsatt. 
 
Kommunen har ikke noen forskrift for vei og avkjørsler i kommunen. Noe er formulert i 
kommuneplanens arealdel i forbindelse med oppsett av garasje. Ellers er det håndbok N100 fra 
Statens vegvesen som er gjeldende normer om avkjørsel.  

Vurdering 
Kart 1 viser bilde av den eksisterende gitte tillatelse til avkjørsel. Avkjørsel fra eiendommen 
oppfyller fall fra vei, samt at den er formet slik at også veigrøft er oppfylt.  
 
Det ansvarlig søkers ansvar å forholde seg til hvilke krav som stilles og som er avsatt i Håndbok 
N100 ved opparbeiding og anlegg av ny avkjørsel. Stigningen er mulig noe bratt. Det er 
entreprenørens ansvar at krav blir fulgt opp.    
 
Kart 1: Eksisterende gitt tillatelse for avkjørsel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til håndbok N100 fra Statens vegvesen kapittel E.1.4 for avkjørsel: 
På de første 2 m fra vegkanten, bør avkjørselen ha et jevnt fall fra vegkant på totalt 5 cm. På de 
neste 3 m bør avkjørselen ha en naturlig overgangskurve til avkjørselens videre forløp. På de 
neste 30 m bør avkjørselen ha fall eller stigning på maksimalt 1: 8 (12,5 %), se figur E.25. 
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Figur E.25: Krav til vertikal linjeføring i avkjørsler (mål i m) 
 
For avkjørsler med liten trafikk (ÅDT < 50 eller færre enn 10 boenheter) bør hjørneavrundingen 
utføres som en enkel sirkel med radius R = 4 m. 
 
Kart 2: Ønsket avkjørsel for eiendom 

 
 
Kart nr. 2 viser søknad om endring av gitt tillatelse av avkjørsel. Ved befaring av eiendommen 
kom kommunen fram til at mulighetene ikke er til stedet for den nye avkjørselen. Dette da 
eiendommen er fylt opp og plasseringen av garasjen gjør at det må være enn viss høyde foran 
garasjen. Høydeforskjellen er stor og det betyr dermed at det blir for bratt ned fra eiendom til 
avkjørselen og ut mot Nordkjosveien. Stigningen er satt i søknad til å være 1:8. Befaringen av 
avkjørsel viste at dette ikke vil kunne være mulig å oppfylle og samtidig ha fall fra 
Nordkjosveien. Det skal opprettholdes grøftekant, noe som ikke er oppført i søknaden. Hvis 
denne type avkjørsel blir anlagt, vil det bli fylt opp i grøftekanten. Vinkel ut mot Nordkjosveien 
oppfyller ikke kravet til sikt.  
 
Avkjørsel skal også anlegges mest mulig vinkelrett fra veg slik at siktkrav opprettholdes med 
bakgrunn i trafikksikkerhet. Den nye avkjørselen som er det er søkt om, oppfyller heller ikke 
dette kravet. Stigningsvinkelen mot fra eiendommen til avkjørsel til Nordkjosveien er sånn 
omtrentlig beregnet i kart til å være 5/24= 20,08 %.  
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Søknaden om ny avkjørsel er ikke et alternativ som kan godkjennes og avslaget opprettholdes.  
 
Kart 3: Forslag på mulig avkjørsel til eiendom 

 
 
Kart 3 viser hva kommunen har anbefalt som en mulig endring av avkjørsel. Kommunen 
anbefaler en løsning der det knyttes på eksisterende vei fra reguleringsfeltet «Boligområdet 
Nordkjosen». Det vises til vedlegg med forslag for avkjørsel til eiendom på gnr. 5 bnr. 1.  
 
Ulempene med å strekke avkjørselen mot eksisterende avkjørsel er at det krever arbeid for å 
fjerne masser vekk, da det er et litt brattere området. Det krever også flytting av eksisterende 
fordelingsskap for strøm/ fiber som ligger på gnr. 5 bnr. 20 nær tilknytningspunktet til vei. 
Tiltaket vil føre til ekstrakostnader. Dette nevner også tiltakshaver i sitt klagebrev. Men 
avkjørselen vil bli anlagt med bedre siktforhold og adkomstveien fra Nordkjosveien og til gnr. 5 
bnr. 17 vil gå på oversiden av grøfta.  
 
Tiltakshaver nevner i sitt brev at ifølge naboen på gnr. 5 bnr. 20, har naboen ingen foreløpige 
planer for hvordan og når tomten skal opparbeides og ønsker heller ikke å bestemme seg for en 
adkomstløsning på nåværende tidspunkt.   
 
Tiltakshaver mener at deres omsøkte forslag til avkjørsel gir en god og sikker adkomst fra 
Nordkjosveien uten at det øker ulempene for Nordkjosveien. I begrunnelsen for avslaget kan de 
ikke se at det er tilstrekkelig grunnlag for å påføre dem betydelige ekstrakostnader og ulemper 
som kommunens forslag til adkomstvei vil medføre.  
 
Forslaget fra kommunen er kun oppført som et alternativ. Et annet forslag kan være å knytte en 
vei for alle tre boligene på gnr. 5 bnr. 20, gnr. 5 bnr. 17 og gnr. 5 bnr. 16. Hvis dette er aktuelt 
for naboer.   
 
Fall på vei kan sånn ca. tilsvare 5/46= 10,86%.  
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Oppsummering:  
Slik administrasjonen ser det, vil søknaden om endring av avkjørsel være for bratt til å kunne 
oppfylle kravene i håndbok for veg- og gateutforming, vinklinga på avkjøringa fra vei vil ikke 
oppfylle krav til sikt, og den vil fylle igjen grøft ved vei. Dette vil dermed ikke være et bedre 
alternativ. Dette selv om eksisterende avkjørsel er bratt i forhold til veihåndboken, noe som 
skulle vært tatt hensyn til under oppfylling av byggetomt og planlegging av bebyggelse. Søknad 
om endring av avkjørsel vil ikke være til forbedring av avkjørsel og dermed gis det innstilling til 
avslag av klage.  
 
Hvis denne avkjørselen tillattes, vil dette gjøre at naboen får færre avkjørselsmuligheter fra sin 
eiendom. Da bør det foreligge en avtale der også naboen kan ta i bruk denne avkjørselen. 
Dermed bør det tinglyses veirett for bruk av avkjørselen for gnr. 5 bnr. 20.   
 
Forslaget som kommunen har gitt, er en mulighet. Hvis det er andre alternativer som oppfyller 
håndboken N100, er dette også mulig. Et annet alternativ er samarbeid om å opprette felles 
avkjørsel for alle tre eiendommene på gnr 5 bnr. 17, gnr. 5 bnr. 20 og gnr. 5 bnr. 16. Dermed vil 
kostnader fordeles jevnt på alle.  
 

 
Graf: Moh /km. Høyde ved vei er 6 meter. Høyde til bolig er ca. 11 meter. Dermed tilsvarer det 
ca. 5 meter imellom vei og bolig.   
 
Med bakgrunn i det ovenforstående opprettholdes avslag om ny avkjøring. 
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Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/841-2 

Arkiv:                M50  

Saksbehandler:  Bente Fyhn 

 Dato:                 25.07.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/20 Nordreisa klageutvalg 06.02.2020 

 

Klage på søknad om fritak for renovasjon på eiendommen 85/7 i Nordreisa 
kommune 

Henvisning til lovverk: 
Renovasjonsforskriften for renovasjon i kommunene Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, 
Lyngen og Storfjord 
 
Vedlegg 
1 Søknad om fritak for renovasjon for gnr. 1942/85/1 
2 Epost 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Med bakgrunn i vedtatte forskrift avslås søknad fra Tore Eriksen om fritak for renovasjon for 
eiendommen 85/7 i Nordreisa kommune. Vedtak gjort av Avfallsservise AS opprettholdes. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Med bakgrunn i vedtatte forskrift avslås søknad fra Tore Eriksen om fritak for renovasjon for 
eiendommen 85/7 i Nordreisa kommune. Vedtak gjort av Avfallsservise AS opprettholdes. 
 
 

Saksopplysninger 
Tore Eriksen har søkt om fritak fra renovasjonsordningen for eiendom gnr 85, bnr 7, han 
skriver: 
 
«Jeg har en fritidseiendom 85/7 «Vik» i Nordreisa kommune, jeg har nå mottatt faktura fra 
Avfallsservice for renovasjon av eiendommen. 
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 Mikkelvik er ei vegløs bygd ca 3-4 km fra nærmeste offentlige veg, jeg vet ikke hvor det finnes 
container for deponering av avfall. All min ferdsel til eiendommen skjer med båt, så da blir det 
enkleste måte å ta med seg avfall til Skjervøy hvor jeg bor. Jeg finner det da urimelig at jeg skal 
betale for en renovasjonstjeneste som jeg ikke kan benytte, håper på forståelse for dette og at jeg 
slipper å betale for dette i ettertid.» 

Vurdering 
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle 
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer. 
 
Så lenge eiendommen benyttes som fritidsbolig, selv i begrenset omfang, så må det være en 
ordning hvor eier får levert sitt avfall, og at avfallet blir behandlet på en forsvarlig måte. En 
forsvarlig behandling av avfall er blitt et stadig viktigere tema. Frivillige lag og foreninger 
bruker store ressurser på rydding i utmark og i strandsonen. Det er derfor viktig at eiere av 
boliger og fritidsboliger også leverer sitt avfall til et godkjent avfallsmottak. 
 
Det å kunne gi fritak med begrunnelse av at eieren også bor i samme kommune og kan ta med 
avfall til egen bolig danner ikke grunnlag for fritak. Dette er avklart i egen sak av 
sivilombudsmannen.  
 
I en sak fra Kvinesdal kommune fra 2008 skriver sivilombudsmannen blant annet: 
Forurensingsloven kap.5 gir kommunene rettet og plikt til å ha en renovasjonsordning. 
Renovasjonsavgift, gitt med hjemmel i forurensingsloven §34, kan pålegges alle eiendommer og 
avgiften skal være betaling for tilbudet om renovasjonstilbudet, ikke for hvilken faktisk bruk den 
enkelte eiendom gjør seg av tilbudet. Hvorvidt klageren i denne saken benytter seg av 
renovasjonstilbudet eller velger å ta med hytteavfallet hjem, har derfor i utgangspunktet ingen 
betydning for deres plikt til å betale for hytterenovasjon. 
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Avfallsservice  AS
Deres ref: . Vår ref.: Deres dato: ._ Vår  dato:

S.Pcderscn 01.07.20l9

Nr
75%t i:.

Nordreisa  kommune

Postboks 174

9156  STORSLETT

SØKNAD  OM  FRITAK  FOR  RENOVASJONS  FOR  EINDOMMEN 85/7  I  NORDREISA
KOMMUNE

Bakgrunn

Tore. Eriksen  cicr I'midseiendommen gnr.85, b11117 i  Nlikkclvik på  Hamncidcl.  Han søker om
fritak  for  rcnovasjonsax—fgil'l.

Nordreisa  kommune  har  ijuni  2013  vedtatt en ny forskrift  for  renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsluttet Ax-lallssendce AS.

I  forskriftens § 2 står folgende:
Alle fritidseien(lommer som ligger i renm'asjonsområdet omfattes av
renøi'asjonsforskriften. Kommunen kan etter soknad unnta enkelte eiendonnnerfra
renovay'omm'dningen.

Denne/oi'Skri/ten gjelder kildexortering, innsamling. oppsamling og transport (Il"
linylioldniiigsmj/Eill.  ]  tillegg (nn/Eitterjinwkri/Ien innmmling, oppsamling og transport av
farlig mj/dllfi'a liits/toldningei' Sig/reint mengden ikke overstiger den grensen .s'om til
enhver tid gjelder ifi'nskri/t oinflirlig ai;/att.

Forty/(riflen (nn/ettter også innsamling og helmndling av .vlctiizfi'cl Jim/n)Ic'lningcr og
fritidxalionnement

Søknad om fritak
1  sin søknad på c-post skriver Tore Eriksen folgende:

Jeg liti/' enk/ritidyeiendom 85 ," ”lik” i Nordreiw kom/mme. jeg liar na mottattfitktnraji'u
;1ij/Etllszvei'i'ieefor renovasjon (n' eiem'lommen.

.llikke/i'ik er en i'eglos ln'gd  cud-4  km. tm mer/neste (Winn/[5:0 veg./eg vet ikke hvor det
finnes" ("(—mtainerfor deponering av c'njfétllet. All min/erdxel til eiendommen skjer med inn.
m du blir enkleste mate [I ta med seg ai;/all til Skjøt/Toy hvor/"eg bor.

Jeg/inner det du urimelig (”jeg skal betalefcn' en renoimjønstjeiiexte somjeg ikke kan
benytte. håper [Johnny/(lekefor dette og ut»/eg slipper  a  betalefor dette i ettertid.

Adresse Telefon ' » Faks (Ialsomclen Fyllplnsss

Hovedvn. 62 77 77 00 00 77  7700  01 77 76 73 77
9152  Sørkjosen E-post: gang;)—051124.ay—liaflljggn'iceno Hjemmeside: \\wwavfallsscn'iceuo
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Avfallsservice AS

Vurdering
1 lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for  renovasjon  for alle registrerte

grunneiendommer og fritidseiendommer.

Så lenge eiendommen benyttes som fritidsbolig. selv i begrenset omfang, så må det være en
ordning hvor eier får leven sitt avfall. og at avfallet blir behandlet på en forsvarlig måte. En
forsvarlig behandling av avfall er blitt et stadig viktigere tema. Frivillige lag og foreninger
bruker store ressurser på rydding i utmark og i strandsonen. Det er derfor viktig at eiere av
boliger og fritidsboliger også leverer sitt avfall til et godkjent avfallsmottak.

Det å kunne gi fritak med begrunnelse av at eieren også bor i samme kommune og kan ta med
avfall til egen bolig danner ikke grunnlag for fritak. Dette er avklart i egen sak av
sivilombudsmannen.

I en sak fra Kvinesdal kommune fra  2008  skriver sivilombudsmannen blant annet:
Fort/rem;rings/oven kap.  5  gir kommunene ro]! og plik/ Ii/ c1 ha en renovasjonsrirc/ning.
Renova/"miscn'gifi. gift med hittil/ire] ijorm'rVisningsini—('n e' 34. kan pri/egger ill/c eiendmnmer og

avgi/ien skal være befaling./Eir renal—(imins-tilbudet fkkt'ffu' lii'i/Aeiiflr/rlisk bruk den enke/le

eiendom gim' seg av tilbudet.  Hmn'idl  klager/le [ denne saken [naiv/ler seg (n'

i"anm'usjum/i/lna[UI ('Her velge/' H  In med /).i'llt'uij/r1//<'l Mam. fra/' der/(ir i Izlgmnp/(nk/UI ingen

hel-vzlningI/Or derav p/i/fl til (i  lwlu/c/hr  /ii'I/ei'cm)i'm/017.

Avslutning

Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 avslås søknaden fra "fore Eriksen om fritak for renovasjon
for eiendommen 857 i Nordreisa kommune.

Saken oversendes kommunen for endelig avgjørelse

Med vennlig hilsen

Sigleif Pedersen
Daglig leder
llfdir 91651143

Vedlegg:
x.,

Soknad fra Tore Eriksen
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Si leif Pedersen

Fra: Firmapost /Avfallsservice AS

Sendt: 23. mai 2019 07:37
Til: Sigleif Pedersen

Emne: VS: Klage på renovasjonsavgih.

Med vennlig hilsen

Avfallsservice AS

Sigleif Pedersen

Daghgleder

tlf 7777 0000  /  dir 91651142

Galsomelen 56, 9151 STORSLETT

si.-?leif/fDavfallsserviceno

Fra: Nordreisa Kommune <postmottaqDnordreisa.kommune.no>

Sendt: 22. mai 2019 13:04

Til: Firmapost  /  Avfallsservice AS <Firmapost@avfallsservice.no>

Kopi: tore—eriksenéDhotmail.no

Emne: FW: Klage på renovasjonsavgift.

Hei.

Din henvendelse er sendt til Avfallsservice.

Med hilsen

Servicetorget

Maylill Henriksen

Sent: Tuesday, May 21, 2019 10:17 PM

To: Nordreisa Kommune <postmottaké'nnordreisa.lwmmunegilæ

Subject: Klage på renovasjonsavgift.

Hei  !

Jeg har en fiitidseiendom SS.—"7 "Vik" i Nordreisa kommune, jeg har nå mottatt faktura fra Avfallsserviee for
renovasjon av eiendommen.

Mikkelvik er en vekglos bygd ca.3-4 km. Fra menneste offentlige veg. jeg vet ikke hvor det finnes container
for deponering av avfallet. All min ferdsel til eiendommen skjer med båt. så da blir enkleste måte  å  ta med
seg avfall til Skjervøy hvorjeg bor.

Jeg finner det da urimelig at jeg skal betale for en rentwasjonstjeneste som jeg ikke kan benytte, håper på
forståelse for dette og at jeg slipper  å  betale for dette i ettertid.

Mvh

Tore Eriksen

1
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