
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa klageutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 06.02.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 11:20 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tom Vegar Kiil Leder SV 
Sigrund Hestdal Nestleder AP 
Tore Elvestad Medlem AP 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ola Dyrstad MEDL SP 
Olaug Bergset MEDL SP 
Terje Olsen MEDL H 
Anne-Rose A. Mikkelsen MEDL KRF 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tor-Arne Isaksen Anne-Rose A. Mikkelsen KRF 
Hermann Olaussen Hermansen Ola Dyrstad H 
Arnhild Andreassen Terje Olsen KRF 

 
Merknader 
Hermann Olaussen Hermansen (H) deltok frem til kl 10:00, gjennomgang av reglement. Han 
fratrådte møtet under behandling av PS 1/20 til PS 3/20, jf. Fvl §6, bokstav a 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Dag Funderud  Sektorleder  
Ellinor Evensen Sak- og arkivleder 
 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
Tom Vegar Kiil  Sigrund Hestdal 
Leder  
 
 
______________________            ______________________ 
Dag Funderud/Ellinor Evensen           Tor-Arne Isaksen 
Utvalgssekretær  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/20 Klage på urettmessig krav dobbelt 
abonnementsavgift 

 2016/323 

PS 2/20 Klage på vedtak -søknad om ny avkjørsel gnr 5 
bnr 17 

 2018/447 

PS 3/20 Klage på søknad om fritak for renovasjon på 
eiendommen 85/7 i Nordreisa kommune 

 2019/841 

 
 

PS 1/20 Klage på urettmessig krav dobbelt abonnementsavgift 

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. 
 
  

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. 
 

PS 2/20 Klage på vedtak -søknad om ny avkjørsel gnr 5 bnr 17 
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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. 



 
Vedtak i klagenemnd er endelig og kan ikke påklages 
 

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 

PS 3/20 Klage på søknad om fritak for renovasjon på eiendommen 85/7 i 
Nordreisa kommune 
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Behandling: 
Rådmannens innstilling 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. 
 

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. 


