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Kvæfjord kommune

RS 8/19

TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking med
videre

RS 9/19

Administrativ representant til vannområdeutvalget

RS 10/19
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Troms 2019 - 2029
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Med hilsen
Wiggo Grønlund
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
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Saksnr
1/19
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Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg

Kristin Myreng Grimstad
77023127

Møtedato
02.04.2019

Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 22.11.2018

Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg godkjenner møtebok for møte i teknisk utvalg 22.11.2018. Til å signere møteboka
velges:
1
2 ...

Dokumenter i saken:
TU-sak 30/18 Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 2.10.2018.
K-sak 68/13 Endring i kommunestyrets reglement – pkt 3 Innkalling til møter
Møtebok for teknisk utvalg 22.11.2018, link:
http://innsyn.kvafjord.kommune.no/eInnsyn/Utvalg/UtvalgmoeteDetail?UmoeteId=598
Saksopplysninger
Det følger av kommuneloven § 15 at kommunestyret fastsetter regler om føring av møtebok. Regler for
føring av møtebok er senest behandlet i K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement - oppdatering der det også
framgår at reglene for møteavvikling gjelder for andre kommunale utvalg.
I forarbeider til kommuneloven av 1992 er det gitt prinsipper for hva som bør føres inn i møteboka.
Lovproposisjonen påpekte som vesentlig at berørt organ kan innestå for det som er protokollert og at det
av den grunn sørges for at organet godkjenner møteboka etter hvert møte. Godkjenning kan skje på flere
måter, lokal praksis er at organet selv i neste møte godkjenner (eller forkaster) møteboka samtidig som to
medlemmer som tok del i det aktuelle møte velges til å gjennomgå og underskrive møteboka på organets
vegne, jf § 5 i reglementet.
Bestemmelsen kom inn i reglementet samtidig med vedtak om elektronisk føring av møtebok. Etter dette
skal både utvalgsmedlemmer og andre ha tilgang til møtebok via kommunens hjemmeside
www.kvafjord.kommune.no. Papirversjonen kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.

Behandlingen av saker som lovhjemlet er unntatt offentlighet, tas ikke inn i den del av møteboka som er
åpent tilgjengelig.
Det er påpekt som ulempe at det kan være langt fram til neste møte, og at administrasjonen da kan nøle
med å iverksette et vedtak før man sikkert vet at det som er protokollert vil bli godkjent. En
godkjenningsprosedyre betyr imidlertid ikke at vedkommende organ har fri rådighet når det gjelder
møtebokas innhold. Vedtak som er gjort, kan ikke endres eller justeres kun ved senere endring av
møteboka. Om det er på det rene hvilket vedtak som ble truffet, kan administrasjonen sette det ut i livet.
Det er ikke innkommet merknader til møtebøkene for overnevnte møter i teknisk utvalg.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
2/19

26.03.2019
2019/26

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
02.04.2019

Evaluering - samarbeidsavtale brannvern og feiertjenester

Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg viser til vedtak i Kvæfjord kommunestyre under K-sak 30/18 om evaluering av
samarbeidsavtalen med Harstad kommune om brannvern og feiertjenester, herunder oppnevning
av teknisk utvalg som evalueringsutvalg.
2. Teknisk utvalg tar foreliggende rapport til foreløpig orientering og ber om at denne blir gjenstand
for internhøring i kommunene med høringsfrist 5.5.2019.
3. Teknisk utvalg tar deretter saken til ny behandling i møte planlagt til 4.6.2019.

Særtrykt vedlegg:
Evaluering av interkommunal samarbeidsavtale brannvern og forebyggende tjeneste
Dokumenter i saken:
K-sak 41/18 Om tilrettelegging for nytt branngarasjeanlegg
K-sak 30/18 Årsmeldinger for 2017
K-sak 30/17 Delegeringsreglement
K-sak 29/13 Brann- og feiertjenester – interkommunalt samarbeid mellom kommunene Harstad og Kvæfj
K-sak 76/08 Lofast-sambandet. Ansvar og myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven
K-sak 4/98 Brannordning for Kvæfjord kommune
TU-sak 46/17 Interkommunalt samarbeid – kommunaltekniske områder
TU-sak 2/16 Orienteringssak – interkommunalt samarbeid brann-/feiertjenester
TU-sak 24/09 Brannberedskap – samarbeidsavtale med Sortland kommune
KMD 16.3.2018 Prop.46L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-46-l-20172018/id2593519/
NOU 2016:4 Ny kommunelov
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-4/id2478743/
Samarbeidsavtale 20.12.2013 mellom kommunene Harstad og Kvæfjord om brann- og feiertjenester

Saksopplysninger
Kvæfjord kommunestyre vedtok under K-sak 30/18 Årsmeldinger for 2017 slikt forslag framsatt av
representanten Kåre Bakken (SP):
«Forslag om evaluering av samarbeidsavtalen 44021 Brannvern og 64020 Feietjenester
Kvæfjord har en femårig avtale med Harstad kommune om samarbeid og kjøp av tjenester innen
brannvern og feiertjeneste. Denne avtalen løper ut i 2018 og blir fornyet for ett år om gangen inntil en av
partene sier opp avtalen.
Det er i perioden investert i nytt utstyr og opplæring av mannskap. Det forberedes nå nye investeringer i
ny brannstasjon i Borkenesområdet.
Kvæfjord kommunestyre ber om at samarbeidsordningen blir evaluert.
Kommunestyret vil i evalueringen ha belyst:
 Brannvernets kapasitet sett i forhold til investeringer og investeringsbehov
 Organisering av tjenesten i kommunen
 Opplæring og øving av mannskapene. Planer og behov
 Rekrutering av lokale mannskaper
 HMS
 Utstyr. Status og behov.
 Status Borkenes brannstasjon
 Status Flesnes brannstasjon
 Samarbeid med nabokommuner (Sortland og Lødingen).
 Feiertjenesten. Behov og kapasitet. Planer
Kommunestyret oppnevner teknisk utvalg som evalueringsutvalg.
Administrasjonssjefen bidrar med sekretær og nødvendig saksinformasjon.
Evalueringsarbeidet ferdigstilles innen 1.4.2019.»

I forhold til innledningen i det vedtatte forslaget skal det for ordens skyld anføres at (1) avtalen ikke løper
ut i 2018, men at den etter 31.12.2018 forlenges løpende for ett år om gangen, med mindre en av
kommunene sier den opp senest ett år før utløp, jf også vedtak tilknyttet en halvveisevaluering i teknisk
utvalg mot slutten av 2017 der utvalget la til grunn at «avtalen kan videreføres i sin nåværende form».
Videre bør det igjen framholdes at (2) avtalen ikke omhandler kjøp av tjenester, men at det er etablert et
administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28b, hvorved Harstad i egenskap av
vertskommune har overtatt ansvaret for løpende drift og forvaltning på de tjenesteområdene som hører
under avtalen. Tilsvarende er det i Kvæfjord kommunes delegeringsreglement tatt inn bestemmelser om
at administrasjonssjefen i Kvæfjord kommune delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 7.2 (brannog eksplosjonsvernloven) til rådmannen i Harstad kommune, som kan tildele sin kompetanse etter samme
regler til brannsjefen i Harstad kommune. Likeledes er administrasjonssjefens avgjørelsesmyndighet etter
punkt 15.6 (forurensingsloven § 47, 1.ledd om å pålegge beredskapsplikt etter § 40 om bistand og §§ 49, 50 og 51
om rett til å kreve opplysninger, rett til gransking og pålegg om undersøkelse samt forurensingsforskriften kapittel
1 om tiltak mot forurensing fra nedgravde oljetanker) delegert rådmannen i Harstad kommune, som kan tildele

kompetanse etter samme regler til andre tilsatte i Harstad kommune.
Reglene om interkommunalt samarbeid er videreført i ny kommunelov kapittel 20 Vertskommune, og
iverksettes fra 1.1.2020. Regjeringen kommer i lovforslaget (side 167) til «at kommunesammenslåing i
mange tilfeller vil være et bedre alternativ enn et omfattende interkommunalt samarbeid», men finner «at
interkommunalt samarbeid, til tross for de utfordringene som knytter seg til det, likevel kan være en aktuell
ordning». For mer omtale vises til linker til lovforslaget som angitt ovenfor. Utgangspunktet i nåværende

kommunelov § 28b nr 1 er derfor med språklige redigeringer omtrent sammenfallende med ny lov § 20-2
første ledd første setning: «En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune
(vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell
betydning».

Samarbeidsavtalen om brannvern og feiertjenester har løpt siden 1.1.2014. Om bakgrunn for avtalen vises
det til omtalen i kapittel 1.2 i foreliggende rapport. Her er det også vist til en 5-årig opptrappingsplan for
Kvæfjord kommunes bevilgninger til brannvern og feiertjenester slik dette ble nedfelt i samarbeidet og
deretter er fulgt opp i de årlige budsjettvedtak. Kostra lister forøvrig opp slike nøkkeltall for utgifter til
brann og ulykkesvern i 2018:
Brann og ulykkesvern – nøkkeltall (beløp i hele kr)
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr innbygger
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr innbygger
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 pr innbygger
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr innbygger
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr innbygger
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr innbygger
Antall bygningsbranner
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året

Kvæfjord
1 529 000
1 104 000
425 000
1 308 000
1 089 000
219 000
1
7

Harstad
1 307 000
1 054 000
252 000
1 022 000
953 000
69 000
16
79

Troms
1 255 000
1 006 000
248 000
958 000
874 000
84 000
128
468

Landet
uten Oslo
1 227 000
978 000
249 000
887 000
814 000
74 000
2 924
7 430

Brann- og feiertjenesten gjennomførte siste gang i 2017 KS’ medarbeiderundersøkelse 10-FAKTOR der
5,0 er beste skår, mens 1,0 angir lavest skår. Lokalt for medarbeiderne lokalisert i Kvæfjord var
oppslutningen (svarprosenten) på 42,9 og tallene kom samlet slik ut:
Brannvern
Kvæfjord
4,3

Norge
4,3

Mestringstro

4,2

4,3

3

Selvstendighet

3,7

4,2

4

Bruk av kompetanse

4,2

4,2

5

Mestringsorientert
ledelse

3,7

4,0

6

Rolleklarhet

3,8

4,3

7

Relevant
kompetanseutvikling

3,6

3,7

8

Fleksibilitetsvilje

3,9

4,5

9

Mestringsklima

4,1

4,1

10

Nytteorientert
motivasjon

4,9

4,7

Faktor
1

Navn
Oppgavemotivasjon

2

Beskrivelse
Om oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende og
stimulerende (også kalt indre jobbmotivasjon).
Gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og
mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.
Opplevelsen av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne
vurderinger i jobben, basert på egen kompetanse og innen en definert
jobbrolle.
Opplevelsen av å få brukt egen jobbrelevant kompetanse på en god
måte i nåværende jobb.
Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg
og bli best mulig ut fra egne forutsetninger, slik at medarbeideren
opplever mestring og yter sitt beste.
Høy rolleklarhet betyr at forventningene til jobben som skal gjøres er
tydelig definert og kommunisert.
Avgjørende for at medarbeiderne er best mulig rustet til å utføre sine
oppgaver med høy kvalitet, og avgjørende for kvaliteten på de tjenester
som leveres
Villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye
behov og krav.
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og
gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.
Motivasjon for å gjøre noe verdifullt for andre, også kalt prososial
motivasjon, en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt
dokumenterte effekter.

Vurderinger
Det vises til foreliggende evalueringsrapport som i fellesskap er ført i pennen og avstemt av Harstad
Brann og redning (HBR) og administrasjonen i Kvæfjord kommune.
Ettersom vi av ulike årsaker har slitt med å holde ønsket framdrift i saken, foreslås det at teknisk utvalg i
første omgang tar denne til foreløpig orientering og at rapporten i første omgang blir gjenstand for
internhøring i begge kommunene, med omlag én måned høringsfrist. Saken bør deretter tas til ny
behandling i teknisk utvalg i egenskap av utpekt evalueringsutvalg. Teknisk utvalg bør da også drøfte om
saken i sin tur skal forelegges kommunestyret, noe som ikke opplagt framgår av det mandat som er
nedfelt i vedtaket tilknyttet K-sak 30/18.

Birger Bjørnstad
Rådgiver

Saksframlegg

Kvæfjord kommune
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Arkivref:

08.03.2019
2019/72

Saksnr
3/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
02.04.2019

Budsjettinnspill - trafikksikkerhet Husby barnehage

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Dokumenter i saken:
K-sak 60/18 Kvæfjord kommunes budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022
K-sak 40/13 Trafikksikkerhetsplan
K-sak 42/09 Barnehage Øvre Husby – reguleringsplan for del av eiendommen gnr/bnr 55/3
K-sak 42/01 Reguleringsplan for del av Øvre Husby, Borkenes, gnr 55, bnr 1, 3, 4 og 5
K-sak 21/97 Revisjon av kommunedelplan Borkenes. Boligbyggingsområde. Trafikkmønster
Kvæfjord kommune 13.3.2019: (18/961) Husby bhg vei- og adkomstforhold
Husby barnehage 13.12.2018: Referat fra møte 11.12.2018 i samarbeidsutvalget
Husby barnehage 23.10.2018: Vei og adkomst til Husby barnehage, samt trafikksikkerhet ved oransje avd
Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok under behandlingen av budsjett og økonomiplan 2019-2022 følgende framsatte
forslag nr 8 fra representanten Lars-Jonny Pedersen (AP):
«Viser til samarbeidsutvalget ved Husby barnehage sitt eventueltpunt. Ber om at teknisk utvalg
gjennomfører en befaring i barnehagen i deres første møte i 2019 for å se på deres bekymringer rundt
sikkerheten i og rundt barnehagen.»

Det framsatte forslaget, til sist protokollert som vedtakspunkt nr 25 under kommunestyrets behandling av
budsjettsaken, viser til referat fra møte 11.12.2018 i samarbeidsutvalget ved Husby barnehage som var
blant vedleggene til budsjettsaken; herunder med punkt 3 Eventuelt som var sålydende:
«Det påpekes at sak fra forrige samarbeidsmøte følges opp. Det er ikke kommet noen tilbakemeldinger
fra teknisk etat i forhold til brevet samarbeidsutvalget sendte dem. Det var sak 2 på møte den 22.10.18
«vei og adkomst til Husby barnehage, samt trafikksikkerhet ved oransje avdeling». Samarbeidsutvalget
ber om ei trafikksikkerhetsvurdering av området Laskenveien/ Langlia og veien inn på parkeringsplassen
til Husby barnehage. Viser til brev til teknisk avdeling datert 24.10.18. angående «svingen i krysset

Laskenveien/Langlia» og adkomsten til Husby barnehage. Samarbeidsutvalget ønsker ei befaring av
veien, å se på dette i forhold til både kjørende og gående etter denne strekningen.
Et spørsmål som også kom opp var hva som må utbedres for å oppnå sikkerhet i forhold til
lekeapparater? Viser til en ulykke for noen år siden der ei jente skadet seg stygt på klatrestativet, og der
faren for at det kan skje igjen er tilstede. Styrer sender referat av møte til oppvekstsjefen, og ber han også
om å følge opp saken.»

Teknisk sjef har 6.11.2018 og 13.3.2019 videreformidlet henvendelser fra Samarbeidsutvalget ved Husby
barnehage, både om atkomsten til Husby barnehage og om trafikkbildet ved tidligere Borkenes barnehage
(nå oransje avdeling under Husby barnehage) til Harstad kommune, som ut fra interkommunal
samarbeidsavtale ivaretar diverse veifunksjoner i Kvæfjord, herunder med spørsmål om mulige
utbedringstiltak.
Reguleringsplanen som la til rette for barnehage på Øvre Husby var avgrenset til tomteområdet for selve
barnehagebygget, uten vilkår knyttet til øvrige atkomst. I tidligere K-sak 42/01 om reguleringsplan for et
boligområde på deler av Øvre Husby ble dog vedtatt et vilkår om at utbygging (av boligområdet) «ikke
igangsettes før fortau er etablert fra Bergsvegen via Laskenvegen/Brattlivegen til boligfeltet Øvre Husby»
dvs i praksis for de deler av Laskenveien som danner atkomst til Husby barnehage. Også kommunedelplanen anno 1997 forutsatte tilretteleggelse for sammenhengende gangvei eller fortau langsetter
Laskenveien opp forbi Borkenes barnehage over Bergsveien og til Langlia, via etterfølgende utarbeidelse
av reguleringsplan.
Vurderinger
Kommunestyrets anmodning der teknisk utvalg bes gjennomføre befaring i barnehagen «i deres første
møte i 2019» for å se på deres bekymringer i forhold til sikkerhet overlates det til utvalget selv å vurdere
oppfølging av. Kommunedelplan for Borkenesområdet som i 1997 også særskilt så hen til trafikkmønster,
forutsatte opparbeidelse av gangvei eller fortau langsetter Laskenveien som skissert ovenfor, uten at dette
så langt er kommet til realisering.
Administrasjonssjefen vil vise til et arbeidsmål om i løpet av 2019 å se på rullering av tiltaksdelen i
kommunal trafikksikkerhetsplan. Videreføring av fortau oppover Laskenveien til Langlia har vært drøftet
som tiltak i tidligere planbehandlinger, uten så langt å komme til realisering. Dette må delvis også kunne
ses mot større trafikksikkerhetsmessige utfordringer andre steder i kommunen enn det som gjelder for
dette (bolig)området. En alternativ løsning for eventuelt å finansiere planarbeid og opparbeidelse av
fortau i lengde omlag 280 meter langsetter Laskenveien, vil være senere omfordeling av (deler av) de
midler som i gjeldende økonomiplan er ført opp i 2022 med 7,2 mill kr til fortau langs fylkesveier, jf slik
omtale (se planforslaget side 54):
«Oppfølging av trafikksikkerhetsplan. Det legges til grunn at tiltaksdelen i planen forelegges politisk nivå i 2019.
I påvente av slik rullering, er det mot slutten av planperioden ført opp 7,2 mill kr som kommunal andel til
dekning av inntil 50 prosent av stipulerte utgifter for 1075 løpemeter fortau langs fylkesvei 83 Gåra-Vikeland.
Beløpet indikerer et nivå på slike utgifter ut fra erfaringstall fra Harstadpakken, så vil det også i
trafikksikkerhetsplanen stå politisk nivå fritt å vurdere annen bruk av slike midler.»

Opparbeidelse av fortau langsetter Laskenveien tilsier inngripen i tilgrensende boligeiendommer. I dette
tilfellet vil for eksempel ekspropriasjon etter gjeldende plan være utelukket, da det ikke er anledning til å
ekspropriere etter plan som er mer enn 10 år gammel, jf plan- og bygningsloven § 16-2. Dersom det skal
eksproprieres grunn til fortau, må det i tilfelle først vedtas ny reguleringsplan.
Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune

Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg viser til foreliggende forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og
tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune.
2. Forslag til forskrift blir med henvisning til forvaltningsloven kapittel VII Forskrifter å kunngjøre
med høringsfrist satt til 15.5.2019, med sikte på etterfølgende behandling i teknisk utvalg og
kommunestyret 20.6.2019.
3. Innkreving av gebyrer ut fra utvidet grunnlag, herunder også straffegebyr for den som unnlater å
melde fra om (re)installasjon av ildsted eller fjerning av plombering/blending, vurderes i arbeidet
med budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Vedlegg:
Forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Kvæfjord kommu
Dokumenter i saken:
K-sak 60/18 Kvæfjord kommunes budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
K-sak 30/17 Delegeringsreglement 2017
K-sak 29/13 Brann- og feietjenester – interkommunalt samarbeid mellom kommunene Harstad, Ibestad, S
K-sak 64/12 Forskrifter om vann- og avløpsgebyrer i Kvæfjord kommune
K-sak 10/06 Revidert renovasjonsforskrift – finansiering av innkjøp av dunker
K-sak 62/04 Revidert renovasjonsforskrift i Kvæfjord kommune
K-sak 45/84 Sammensetning av brannstyret
K-sak 83/81 Instruks feier
Harstad brann og feiervesen 16.1.2019 utkast SAK: Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og til
Kvæfjord kommune 16.1.2019 utkast SAK: Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med

Saksopplysninger
Kommunestyret har i budsjettsaken for 2019 også vedtatt kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019,
herunder punkt 6600 FEIE-/BRANNSYNSGEBYR med 527 kr pr pipe pr år eksklusive merverdiavgift for
2019 (mot for eksempel 555 kr for 2018). Det framgår i budsjettvedtaket punkt 8 at budsjettområde
64020 Feietjeneste «skal være selvfinansierende via gebyrinnkrevingen».
Vedtak om de kommunaltekniske gebyrer er å anse for forskrift etter reglene i forvaltningsloven, som
under § 2 bokstav c beskriver forskrift som «et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall
eller en ubestemt krets av personer». Det betyr at det ikke er klagerett på selve gebyrnivået, på den annen
side må kommunen i sin saksforberedelse foreta høvelig forhåndsvarsling slik at berørte kan gi uttalelser
før saken kommer til endelig behandling. Det er siste gang foretatt kunngjøring om forslag til nye gebyrer
(for 2019) i lokalavisene Harstad Tidende og Bladet Vesterålen og mer utfyllende på kommunens
hjemmesider, fra 28.11.2018. Kunngjøringen viste også til bestemmelser i forvaltningsloven § 37 om
utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte, jf formkravene til vedtak i form av en
kommunal forskrift.
I tillegg til årlige vedtak om gebyrnivået tilknyttet budsjettbehandlinger, har kommunestyret også vedtatt
mer utfyllende forskrifter som omtaler (hjemmels)grunnlaget for gebyrer tilknyttet vannforsyning, avløp,
slamtømming og renovasjon. Selv om kommunestyret første gang innførte gebyr på feiertjenester i 1989
(med 100 kr pr pipe pr år, tilsvarer omlag 195 kr prisjustert til 2019-nivå), er det ikke fattet tilsvarende
vedtak om forskrifter om grunnlaget for gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i
Kvæfjord kommune.
Kommunen erfarer at tjenestemottakere både stiller spørsmål ved og etterlyser grunnlaget for innkreving
av gebyrer for feiing og branntilsyn. En gjentatt problemstilling er hvorledes kommunen kan kreve årlig
gebyr for en tjeneste som for eksempel bare blir utført hvert andre eller tredje år, eller enda sjeldnere. Ut
fra dette fremmes her forslag om særskilt kommunal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og
tilsyn med fyringsanlegg.
Tilsyn med fyringsanlegg er en lovpålagt oppgave. Revidert § 17 til forskrift om brannforebygging tilsier
fra 2016 at alle boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk,
skal ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Gitt at der forefinnes fyringsanlegg, er det
således ikke lenger mulig å unnta fritidsboliger fra brannforebygging. Den tidligere minimumsfrekvensen
på fire år er imidlertid fjernet, noe som gir muligheter til å ha lengre tilsyns- og feiefrekvenser enn fire år.
Tilsynsfrekvens og feiefrekvens trenger heller ikke være like. Det vises til mer omtale på hjemmesidene
til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, link: https://www.dsb.no/lover/brannvernbrannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/ofte-stilte-sporsmal-til-forskrift-om-brannforebygging/#-17feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg.
Foreliggende forslag til forskrift tar ut fra dette ikke noen stilling til spørsmålet om tilsyn eller feiing av
fyringsanlegg for fritidsboliger, ei heller hvor ofte feiing eller tilsyn skal foretas. Dette blir nå del av den
faglige risikovurdering som hører under brannsjefens virkeområde, til daglig under løpende utføring av
feieren, jf § 18 i samme forskrift om brannforebygging, som kan hentes ned fra lovdatabasen, link:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710. Forslaget til lokal forskrift er avgrenset til å
utdype og presisere grunnlaget for innkreving av gebyrer til å finansiere gjennomføringen av feiing og
tilsyn med fyringsanleggene.
Ut fra forutsetningen om selvkost, skal gebyret dekke kommunens utgifter til slike lovpålagte oppgaver
etter det til enhver tid gjeldende regelverk, men heller ikke noe mer enn det. Gebyret for feiing og tilsyn i
Kvæfjord kommune utgjorde på sitt hittil høyeste 600 kr, i 2013 og i 2014 (600 kr i 2013 tilsvarer 700 kr
prisomregnet til 2019-nivå). Nedjustering til 527 kr i 2019 kan ses mot de budsjetterte utgifter som i 2019

antas å være forbundet med disse tjenestene. Ny kommunelov har fått eget kapittel 15 Selvkost, som
beskriver grunnlaget for selvkost og selvkostberegning. Loven stedfester etablert praksis på området.
Vurderinger
Forslaget til forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg er holdt i så
enkel og entydig form som mulig. Det er beskrevet formål og virkeområde, dernest at gebyret fastsettes
årlig av kommunestyret selv. Forskriften presiserer at gebyret skal innkreves for samtlige som mottar
slike tjenester og uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke, herunder også for
fritidsboliger. Det framkommer at gebyret skal innkreves selv om feiing eller tilsyn ikke er utført, også
der hvor feieren har funnet at feiing ikke er nødvendig.
Forskriften presiserer, for så vidt også i tråd med etablert praksis, at kommunen kan gi fritak fra å betale
gebyr forutsatt at ildstedet ikke er i bruk. Dette tilsier normalt dokumentert fysisk atskillelse av ildstedet
og skorsteinen, der røykrørstilkoblingen fjernes og hullet inn til skorsteinen mures igjen. Forslaget til
forskrift hjemler straffegebyr for den som unnlater å melde om (re)installasjon av ildsted eller fjerning av
plombering/blending. Forslag om slikt gebyr fremmes eventuelt i budsjettbehandlingen for 2020.
Som det framgår i overstående, er tilsyn med fyringsanlegg en lovpålagt oppgave og der forskrift om
brannforebygging tilsier at boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg brukt til oppvarming, skal ha
behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Gitt at der er fyringsanlegg, er det for kommunen ikke
mulig å unnta boliger og fritidsboliger fra brannforebygging. I intern høringsrunde har utøvende feier
pekt på at det bør vurderes økt stillingsandel som kommunal feier for å komme i mål med de lovpålagte
tjenestene.
En slik økning vil trolig utløse økt gebyr og bør derfor, også hensett gjeldende samarbeidsavtale, vurderes
opp mot arbeidet med budsjett og økonomiplan 2020-2023. Ut fra de samme hensyn, herunder også
brukerperspektivet og tilstrekkelig tid til å forberede mulig endret gebyrnivå, foreslås også at innkreving
av gebyrer ut fra utvidet grunnlag (i praksis fritidsboliger med fyringsanlegg) implementeres som del av
gebyrregulativet tilknyttet budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Det foreslås ut fra overstående at foreliggende forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing
og tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune med henvisning til forvaltningsloven kapittel VII
Forskrifter blir å kunngjøre med høringsfrist satt til 15.5.2019. Om frister for høring av forskrift, er ellers
loven ikke spesifikk. Fristfastsettelse må ta hensyn til sakens omfang og art og om det haster med å få
forskriften utferdiget. Ut fra etablert praksis, kan en frist med 6 uker i utgangspunktet synes knapp. Dette
er vurdert mot forskriftens grunnlag og innhold, som ikke er komplekst. Skulle teknisk utvalg komme til
et annet standpunkt, må endelig behandling eventuelt skyves ut til høsthalvåret, i stedet for at endelig
behandling av forskrift og eventuelle innspill ut fra høringsrunden, legges til neste møte i teknisk utvalg
planlagt til 4.6.2019 og med endelig vedtak i kommunestyret 20.6.2019.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

/Forskrift feiing_1/

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg,
Kvæfjord kommune, Troms
Hjemmel: Fastsatt av Kvæfjord kommunestyre xxxxx.2019 med hjemmel i lov 14.6.2002 nr 20 om vern mot
brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og
eksplosjonsvernloven) § 28 andre ledd, jf forskrift 17.12.2015 nr 1710 om brannforebygging §§ 6 og 17.

§ 1. Formål
Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gjennomføring av
lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
§ 2. Virkeområde
Denne forskriften gjelder for Kvæfjord kommune.
Forskriften fastsetter gebyr for all feiing og tilsyn som gjennomføres av eller i regi av Kvæfjord
kommune i henhold til forskrift om brannforebygging § 17.

§ 3. Feie- og tilsynsgebyr
Gebyret for feiing og tilsyn med fyringsanlegg fastsettes årlig av kommunestyret og innkreves med
samme intervall som de øvrige kommunale avgifter og gebyrer. Gebyret dekker både feiing og tilsyn.
Det skal innkreves gebyr for samtlige som mottar feie- og tilsynstjenester. Dette gjelder uavhengig av
om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke, herunder også fritidsboliger.
Gebyret er ikke knyttet til tidspunktet for når feiing og tilsyn gjennomføres, men gjelder uansett om,
hvordan og når tjenesten finner sted. Gebyr innkreves selv om feiing og/eller tilsyn ikke er utført i
følgende tilfeller:
-

Feieren ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig.
Feieren etter varsel og oppmøte til fastsatt tid ikke har fått tilfredsstillende atkomst til
fyringsanlegget, fordi eier/bruker ikke har vært til stede og/eller ikke har lagt forholdene til
rette for atkomst.

§ 4. Hva gebyret skal dekke
Gebyret skal dekke kommunens utgifter til lovpålagte oppgaver med fyringsanlegg etter det til enhver
tid gjeldende regelverk.

§ 5. Gebyrfritak
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr. Forutsetningen for fritak er at det ikke er
montert ildsted, eller at ildstedet ikke er i bruk.

Feiervesenet kan føre tilsyn med at fyringsanlegget ikke er i bruk. Tilfredsstillende sikring mot bruk
vil normalt være en fysisk atskillelse av den varmeproduserende enheten (ildstedet) og skorsteinen,
røykrørstilkoblingen må fjernes og hullet i skorsteinen mures igjen. Alternativt merkes ildstedet med
plombe eller segl.
Det er eier/bruker av fyringsanlegget som har ansvaret for å underrette feiervesenet om at
fyringsanlegget ikke er i bruk, at det ønskes fritak for feiing og å tilpasse fyringsanlegget slik at det
ikke kan brukes til oppvarming. Det påhviler også eier/bruker å gi melding til feiervesenet når
ildstedet tas i bruk igjen.
Dersom huseier unnlater å melde installasjon/tilkobling av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av
blending, kan kommunestyret fastsette et straffegebyr, eventuelt kreve feie- og tilsynsgebyr etterbetalt
fra det tidspunkt fritak ble innvilget.

§ 6. Andre tjenester
Eier/bruker av fyringsanlegg som ønsker ekstra feiing eller tilsyn utenom det som er lovpålagt eller
fjerning av beksot og lignende, må selv ta kontakt med kommunens feiervesen og avtale dette. Annet
arbeid honoreres etter medgått tid og mot ekstra faktura fra kommunen.

§ 7. Håndheving og sanksjoner
Lokalt tilsyn, håndheving og sanksjoner skal skje i samsvar med kapittel 7 i brann- og
eksplosjonsvernloven.

§ 8. Klage
Klage på vedtak gjort i medhold av denne forskrift framsettes skriftlig til Kvæfjord kommune.
Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av brann- og
eksplosjonsvernloven samt lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
§ 9. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft fra vedtaksdato, dog slik at utvidet gebyrgrunnlag blir å gjelde fra 1.1.2020.
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Budsjett 2019 - justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrer

Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg viser til foreliggende forslag om justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrer med
virkning fra 1.7.2019.
2. Forslag om justeringer i gebyrregulativet punkt 5200 Byggesaksbehandling m.v. og 5400 Gebyrer i
plansaker etter plan- og bygningsloven § 33-1, blir å kunngjøre med høringsfrist satt til 15.5.2019,
med sikte på etterfølgende behandling i teknisk utvalg og kommunestyret 20.6.2019.

Dokumenter i saken:
K-sak 60/18 Kvæfjord kommunes budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022
https://www.kvafjord.kommune.no/budsjett-og-oekonomiplan.457814.no.html
Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok før jul budsjett og økonomiplan 2019-2022, herunder også med betalingssatser og
gebyrer gjeldende fra og med budsjettåret 2019. De aktuelle budsjettdokumenter finnes på kommunens
hjemmeside under oppslaget Økonomi, link: https://www.kvafjord.kommune.no/budsjett-ogoekonomiplan.457814.no.html. Under Økonomi finnes også særskilt oppslag til samlet oversikt over
gebyrer og betalingssatser.
I den internadministrative oppfølgingen av budsjettsaken, har administrasjonssjefen med hjemmel i
delegeringsreglementet foretatt korrigeringer for noen opplagte feil i gebyrregulativet, for eksempel
koblet til at noen vedtatte betalingssatser er falt ut i senere års oppdateringer. Det bør ellers foretas noen
ytterligere justeringer som antas å ligge utenfor slike administrative fullmakter og i denne saken avgrenset
til deler av gjeldende byggesaksgebyrer (regulativet punkt 5200 Byggesaksbehandling m.v.) og gjeldende
plansaksgebyrer (regulativet punkt 5400 Gebyrer i plansaker etter plan- og bygningsloven § 33-1).
Endring i disse deler av gebyrregulativet må behandles som forskrift etter forvaltningsloven kapittel VII.
Vedtak som omhandler (endringer i) de kommunaltekniske gebyrer er å anse for forskrift etter reglene i

forvaltningsloven, som under § 2 bokstav c beskriver forskrift som «et vedtak som gjelder rettigheter eller
plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer». Det betyr at det ikke er klagerett på selve
gebyrnivået, på den annen side må kommunen i sin saksforberedelse foreta høvelig forhåndsvarsling som
omtalt i lovens kapittel VII, slik at berørte kan gi uttalelser før saken kommer til endelig behandling. Det
er siste gang foretatt kunngjøring om forslag til nye gebyrer (fra 2019) i lokalavisene Harstad Tidende og
Bladet Vesterålen 28.11.2018, med henvisning til mer utfyllende oppslag på kommunens hjemmesider.
Denne kunngjøringen viste også til regler i forvaltningsloven § 37 om utredningsplikt, forhåndsvarsling
og uttalelser fra interesserte, jf formkravene til vedtak i form av en kommunal forskrift.
Hjemmelsgrunnlaget for å kreve gebyrer er gitt ved plan- og bygningsloven § 33-1: «Kommunestyret selv
kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling ..., herunder behandling av private planforslag», men
samtidig begrenset ved at «gebyret kan ikke være høyere enn de nødvendige kostnadene kommunen har med
slike saker».

Innenfor plansaksgebyrene bør korrigeres for en utilsiktet effekt ved at ulike tilleggsgebyrer for beregning
etter areal i gitte tilfelle kan bety at det betales større gebyr for mindre areal, ettersom tilleggsgebyret for
arealer over 5000 m2 (i punkt 5402.2) er satt vesentlig lavere enn tilleggsgebyret for areal inntil 5000 m2.
Gebyrnivåene bør avstemmes slik at større areal ikke utløser gebyr mindre gebyr, men enten like stort
eller større gebyr enn det som gjelder for et mindre arealomfang.
I forhold til byggesaksgebyrene erfarer kommunen et vesentlig høyere trykk på byggesaksbehandling i en
periode regnet fra mars til midtveis ut på sommeren. Dette faller i tid gjerne sammen med ferieavvikling.
Et virkemiddel for mer å jevne ut saksmengden over året, har for noen kommuner vært å gi redusert gebyr
for søknader som mottas for eksempel i tidsspennet 1.oktober-28.februar. Ulike gebyrer er fra tidligere alt
i bruk ved at (1) gebyr beregnes ut fra dato for mottatt søknad (eksempelvis at søknad datert og mottatt i
desember 2017 behandles ut fra 2017-gebyrene, selv om faktisk saksbehandling finner sted i 2018), ellers
ved at (2) lang saksbehandlingstid i seg selv kan utløse lavere gebyrer eller ved at (3) administrasjonen
ved eget tiltak kan fastsette lavere gebyr dersom gebyret åpenbart framstår som urimelig i forhold til de
prinsipper som er lagt til grunn og det arbeidet og de utgifter som kommunen har hatt i saksbehandlingen.
Det brukes mye tid på å purre på ferdigattester i byggesaker. Kommunen bør vurdere virkemidler for på
enklere vis å få inn ferdigattester på utførte tiltak.
Der er også noen punkter innenfor gebyrregulativet for byggesaker som ikke henger med i forhold til de
stadige endringer i plan- og bygningslovgivningen.
Vurderinger
Endringer i gebyrer bør ut fra flere hensyn fortrinnsvis kobles til de årlige budsjettrunder. Så kan det, i
tillegg til endringer i lov- eller forskriftsgrunnlaget være tilfeller der feilberegninger eller utilsiktede
virkninger av vedtatte gebyrer, også tilsier justeringer i løpet av året. Slike tilfeller må også avstemmes
mot saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel VII Om forskrifter.
For beregning av plansaksgebyrer etter gebyrregulativet punkt 5402.2 kan det som nevnt ovenfor oppstå
den utilsiktede effekt at det beregnes større gebyr for mindre areal, fordi tilleggsgebyret for arealer over
5000 m2 er satt så vidt lavere enn (areal)tillegget for plansaker inntil 5000 m2. Utgangspunktet har vært
større gebyrer jo større arealomfang, ut fra gjennomgående antakelse om mer kompleksitet for de mer
omfangsrike saker. Gebyrene bør derfor innrettes slik at større areal entydig utløser større gebyr. En enkel
tilnærming kan da være økning i tilleggsgebyret for plansaker som omfatter areal over 5000 m2, for
eksempel fra någjeldende 1,50 kr/kvadratmeter og til 2,20 kr/kvadratmeter, samtidig som grunnsatsen
endres fra 19 709 kr til 19 725 kr (sistnevnte mest for å gi enkel og avrundet sats på tilleggsgebyret). Et
regneeksempel på nye og mer naturlige utslag i grenselandet 5000 m2:

Gebyr for planområde 5000 m2:

Grunnbeløp = 9 725 kr
Tillegg = 4,20 kr x 5000 = 21 000 kr
Summer = 30 725 kr (som er uendret fra dagens satser)

Gebyr for planområde 5001 m2:

Grunnbeløp = 19 725 kr
Tillegg = 2,20 kr x 5001 = 11 002 kr
Summer = 30 727 kr (mens dagens satser tilsier gebyr med 27 210 kr)

Plansaker inngår i budsjettets RO6 Teknisk/selvkost. Selvkost tilsier i utgangspunktet at en virksomhet skal
være selvfinansierende via gebyrinnkrevinger. For budsjettområdet framgår dog senest i forslag til
budsjett og økonomiplan 2019-2022 (side 36):
«Fra 2016 inngikk også budsjett for 64301 Plansaksbehandling, 64302 Byggesak og 64303 Kart og
oppmåling i rammeområdet. Disse er kun selvfinansierende i den forstand at inntektene ikke kan
overstige utgiftene, kommunen kan likevel subsidiere disse områdene. Det er urealistisk å se for seg
fullstendig inndekning av utgifter til plan, byggesak og oppmåling via gebyrinntekter. Analysene viser at
fullstendig selvkostdekning vil fordre en voldsom økning av gebyrene. Kommunen har fra tidligere et
høyt gebyrnivå på disse tjenestene, med flere justeringer over de seneste årene.»

Budsjettkapittel 64301 Plansaksbehandling er i 2019-budsjettet gjort opp med løpende driftsutgifter med
331 000 kr og driftsinntekter 76 000 kr, dvs netto driftsutgifter med 255 000 kr. Den foreslåtte justering i
gebyrsatsene for plansaker over 5 000 m2 vil ikke i vesentlig grad endre dette avviket fra en tenkt
selvfinansiering. Justeringen antas heller ikke å utfordre kravet i plan- og bygningsloven § 33-1 om at
«gebyret kan ikke være høyere enn de nødvendige kostnadene kommunen har med slike saker».

Det foreslås også justeringer i beregningen av byggesaksgebyrene, gitt det samme utgangspunkt i forhold
til selvkostberegninger der budsjettet for 2019 innenfor kapittel 64302 Byggesaksbehandling ble gjort opp
med løpende driftsutgifter 904 000 kr, videre inntekter 759 000 kr, og dermed netto driftsutgifter med
145 000 kr. For det første foreslås det justeringer på noen punkter som ikke i tilstrekkelig grad har hengt
med i forhold til endret lovgivning, for det andre lavere samlet gebyrberegning både innenfor deler av
året i håp om mer å jevne ut saksmengden over året og for å få inn ferdigattester på utførte tiltak.
Som ledd i oppdateringer i forhold til endringer i lovgivningen foreslås endring fra:
5200
5201
5201.1
5201.2
5201.3
5201.4
5201.5
5201.6
5202
5202.1
5202.2

BYGGESAKSBEHANDLING m.v.
Første gang lokal godkjenning foretak
En faglig leder og en faglig funksjon
per foretak uavhengig av om det er første gangsgodkjenning
Tillegg pr faglig leder
Tillegg for hver funksjon
Behandling utover første gang forutsatt uendret foretak
Hvor det foreligger sentral godkjenning
Dersom foretak er endret som 5201.1 osv
Melding/tiltak av mindre omfang
Søknad etter plan- og bygningsloven § 20-2 om tiltak som
krever søknad og tillatelse og som kan forestår av tiltakshaver
(tidligere lov: melding etter pbl §§ 81, 85, 86a og 86b)
Søknad etter plan- og bygningsloven § 20-2 om tiltak som
gjelder bagatellmessige tilbygg og utvidelser (ny)
(tidligere lov: melding etter pbl §§ 81, 85, 86a og 86b)

3 453,00

864,00

3 453,00
1 740,00

-5206
5206.2
5206.3
5206.4

Tillegg for merarbeid i saksbehandling
Tillegg godkjenning kontrollplan +1
Tillegg godkjenning ansvarsrett +1
Info til bruk i næringsutøvelse pr eiendom

417,00
417,00
417,00

... og til:
5200
5201

BYGGESAKSBEHANDLING m.v.
Personlig ansvarsrett som selvbygger, samt godkjenning av foretak
der foretak ikke oppfyller kravene for å kunne erklære ansvarsrett
(dvs til erstatning for all tidligere tekst under punktene 5201.1-5201.6)

3 453,00

5202
5202.1
5202.2

Melding/tiltak av mindre omfang
Søknad etter plan- og bygningsloven § 20-4 om tiltak som
krever søknad og tillatelse og som kan forestår av tiltakshaver
Søknad etter plan- og bygningsloven § 20-4 om tiltak som
gjelder bagatellmessige tilbygg og utvidelser (ny)

3 453,00
1 740,00

...
5206
5206.2
5206.3
5206.4

Tillegg for merarbeid i saksbehandling
Tillegg godkjenning kontrollplan +1
Tillegg godkjenning ansvarsrett +1
Info til bruk i næringsutøvelse pr eiendom
(dvs punktene 5206.2-5206-4 utgår)

417,00
417,00
417,00

Det foreslås videre at det for byggesøknader mottatt og journalført innenfor tidsspennet 1.oktober28.februar gis fradrag i samlet gebyr med 20 prosent, forutsatt at det da også foreligger en fullstendig
søknad. En slik «rabattordning» kan også forsvares ut fra henvisning til selvkostprinsippet, gitt en
betraktning om at arbeid mer jevnt over året i mindre grad krever overtidsarbeid for å møte kravene til
saksbehandlingstid. Dette kan ta form av nytt punkt i regulativet slik:
5209

Fradrag for byggesøknad levert 1.oktober-28.februar
Det gis fradrag i samlet byggesaksgebyr med 20 prosent for søknad journalført
innenfor dette tidsrom, forutsatt fullstendig og komplett byggesøknad.

Det brukes som nevnt mye tid på å purre på ferdigattester i byggesaker. Utførte tiltak kan ofte være i bruk
i flere år uten ferdigattest, noe som også kan få betydning for beregning av de årlige kommunaltekniske
gebyrer og eiendomsskatt. Med håp om på enklere og mer uoppfordret vis å få inn ferdigattester, foreslås
det at søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-3 og 20-4 innrømmes et avslag på
byggesaksgebyret med 500 kr dersom det gis ferdigattest innen 24 mnd regnet fra gitt byggetillatelse. Det
foreslås nedfelt ved slikt tillegg i gebyrregulativet:
5208

Fradrag for ferdigattest innen 24 mnd
Fradrag i samlet byggesaksgebyr dersom det for søknadspliktige tiltak
etter pbl §§ 20-1, 20-3 eller 20-4 kan gis ferdigattest senest innen 24 mnd
regnet fra dato for gitt byggetillatelse

500,00

2019-budsjettet er som nevnt ovenfor gjort opp med netto driftsutgifter innenfor budsjettkapittel 64302
Byggesaksbehandling med 145 000 kr. På kort sikt vil de foreslåtte endringer ventelig kunne bety noe
lavere inntekter, dermed økte nettoutgifter og et svekket selvkostbidrag. Dette er imidlertid vanskelig å
tallfeste og det vil ventelig ikke bety vesentlige avvik fra det budsjettbilde som trer fram ut fra vedtatt
budsjett og økonomiplan 2019-2022.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

22.02.2019
2019/38

Saksnr
6/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
02.04.2019
11.04.2019

Renovasjonsordningen - begrenset levering av grovavfall innenfor ordinært gebyr

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til gjeldende renovasjonsforskrifter i Kvæfjord kommune, herunder
kommunestyrets vedtak i budsjettsaken om årsgebyrene for 2019.
2. Kommunestyret vedtar at det fra og med inneværende år løper en årlig begrensning i leveringen
av grovavfall til miljøstasjonen innenfor det ordinære årsgebyret regnet til 6 m3 avfall. Det
forutsettes at HRS har tilstrekkelig etablerte registrerings- og betalingsordninger ved
miljøstasjonene.

Dokumenter i saken:
K-sak 60/18 Kvæfjord kommunes budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022
K-sak 10/16 HRS – forslag til endringer i selskapsavtalen
K-sak 10/06 Revidert renovasjonsforskrift – finansiering av innkjøp av dunker
K-sak 62/04 Revidert renovasjonsforskrift i Kvæfjord kommune
K-sak 48/94 Etablering av miljøstasjon
HRS 21.11.2018 Ang begrensning grovavfall ink i gebyret i Kvæfjord
KMD 24.2.2014 rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjene
Saksopplysninger
De kommunale renovasjonsordninger er fra 1990 ivaretatt gjennom deltakelse i det interkommunale
Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS), jf sist vedtektsendringer forelagt kommunestyret i 2016. Mens
kravet til selvkostdekning for feiing, vann og avløp betinger kommunalt vedtak, følger selvfinansiering av
tjenester til slamtømming og renovasjon direkte av forurensingsloven § 34, første ledd: «Kommunen skal
fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak,
oppbevaring, behandling og etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene».

Gebyrene beregnes ut fra retningslinjer gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og
ved hjelp av et innkjøp analyseverktøy, Momentum Selvkost Kommune. Retningslinjene ga økonomifaglig
standard for hvordan selvkost skulle beregnes og for hvordan selvkostprinspippet skulle praktiseres. Det
er også nedfelt en betalingsplikt i § 14 i kommunens renovasjonsforskrifter, hvorved «avfallsgebyrene

fastsettes årlig av kommunestyret» (dvs i budsjettsaken). Som omtalt i § 5 omfattes næringsavfall ikke av

den lovpålagte kommunale innsamlingsordningen, men skal likevel bringes til et godkjent
behandlingsanlegg av den enkelte næringsutøver.
Til forskjell fra nåværende kommunelov, har ny kommunelov særskilt omtale av selvkost i eget kapittel
15, som både betyr en lovfesting av de nåværende retningslinjer og samtidig gir KMD rom for å fastsette
nærmere retningslinjer. Det enkle utgangspunkt er at kommunen skal kunne få tilbake de utleggene som
den har hatt til å drifte tjenesten og til (investerings)anskaffelser, men heller ikke noe mer enn det. Videre
skal kostnadene ved tjenestene dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten, i prinsippet også på det
vis at ikke (enkelt)grupper blir subsidiert via større gebyrinnkreving fra andre.
Ved førstegangsetableringen av kommunal miljøstasjon i 1994, ble det lagt til grunn økning i årsgebyret
med 150 kr, omtalt som «fribillettsystemet» for å motivere til bruk av miljøstasjonen framfor langt mer
tvilsomme metoder for å kvitte seg med avfall. Med tiden har også andre kommuner ut fra de samme
miljøaspekt innført lignende ordninger.
HRS har 21.11.2018 henvendt seg til kommunen(e) med spørsmål om å innføre begrensning i omfanget
av grovavfall som kan betraktes å være del av det ordinære årsgebyret. HRS viser til et ønske om «mest
mulig likt tilbud i kommunene og nå har Narvik og Harstad hatt begrensning på 6 m3 i ett år. Det ser ut til at det
også innføres på Moan for ETS-kommunene. Vi har etablert systemet med miljøstasjonskort og betalingsterminal
for de som må betale». Det var ved utgangen av oktober måned registrert bruk av 911 miljøstasjonskort i

Kvæfjord, videre har 36 abonnenter levert over 6 m3 og av disse har 7 stk levert over 10 m3.
HRS anfører videre:
Vi har betalingsterminal på alle miljøstasjonene. Dette for også å kunne ta betalt fra næringer, samt de
som ikke betaler renovasjonsgebyr. Vi har det vi trenger for å kunne følge opp en begrensning på 6 m3.
Etter innføring av HRS kortet har vi bedre kontroll på leveransene av grovavfall og det er mulig å skille
mellom husholdning og næring. Det er med innføringen av kortet allerede luket bort de som ikke
betaler renovasjonsgebyr. Det har vært mulig å oppgi navn hvis man ikke har med kortet, men det
strammer vi nå inn slik at man må ha med kortet for å kunne levere vederlagsfritt. Hvis ikke så må man
betale.
Det er som nevnt ønskelig med samme system i alle kommunene. I dag da det ikke er noen begrensning
kan abonnentene levere ubegrensede mengder grovavfall. De høyeste registrerte mengdene for en
abonnent i Kvæfjord er nærmere 30 m3 hittil i år. Det må stilles spørsmål til om det er det riktig at de
som renoverer huset skal kunne levere ubegrensede mengder grovavfall? Det er også mulig for
næringslivet å levere på sitt private kort ved at det ikke er noen begrensning. Som statistikken viser så
vil det for de aller fleste holde med en kvote på 6 m3 og det bør heller ikke få konsekvenser med økt
forsøpling i naturen ved å sette en slik begrensning.

Vurderinger
Administrasjonssjefen vil ut fra de føringer som ligger for selvfinansiering av renovasjonstjenester via
forurensingsloven og fra kommende årsskifte også nedfelt i kommuneloven, videre ambisjoner om så
langt det er mulig en lik praksis innenfor kommunene tilsluttet HRS og kravene til et klart skille mellom
innsamling av husholdningsavfall og næringsavfall, foreslå at teknisk utvalg går til kommunestyret med
forslag om at det innføres årlig begrensning i leveringen av grovavfall til miljøstasjonen innenfor det
ordinære årsgebyret med 6 m3 avfall. Til grunn for en slik begrensning må også forutsettes at HRS har
betryggende registrerings- og betalingsordninger for de som gjør bruk av miljøstasjonen.

Merete Hessen

Administrasjonssjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

21.03.2019
2019/48

Saksnr
7/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
02.04.2019

Parkeringsplasser i Borkenes sentrum

Administrasjonssjefens innstilling
Teknisk utvalg tar foreliggende redegjørelse omkring parkeringsplasser i Borkenes sentrum til
orientering. Administrasjonssjefen bes arbeide videre med etablering av flere parkeringsplasser slik som
skissert i saksframlegget, herunder også skilting med sikte på å grense den tiltakende hensettingen av
biler og andre framkomstmidler.
Dokumenter i saken:
TU-sak 29/18 Parkering i Borkenes sentrum
Saksopplysninger
Det er under TU-sak 29/18 Parkering i Borkenes sentrum i møte 2.10.2018 mellom annet protokollert slik
Behandling:
Utvalgsleder leste opp skriv fra Eldrerådet; sak 24/18 Parkeringsmuligheter i Borkenes sentrum for eldre
og funksjonshemmede, som ble innlevert til utvalgsleder underveis i møtet.
Det framkom deretter slikt omforent forslag:
Administrasjonssjefen bes fremme sak til teknisk utvalg om parkeringsproblematikken i Borkenes
sentrum, også med sikte på å kunne imøtekomme de innspill som er kommet fra Kvæfjord
Pensjonistforening og Eldrerådet om etablering av flere parkeringsplasser.
Teknisk utvalg ser dog ikke bruk av eksisterende lekeplass foran rådhuset til parkeringsformål som noe
godt alternativ.
Votering:
- Omforent fellesforslag enstemmig vedtatt.
Kartskissen på neste side viser det som i hovedsak må anses for «Borkenes sentrum». Noen avstandsmål regnet ut
fra veikrysset Bygdeveien/Leikvikveien/Fochsenveien (=»hjørnet»): til Råelva 415 meter, til tidligere fergeleie 220
meter, til opparbeidde parkeringsplaser i Leikvika 270 meter og til parkeringsplasser ved Kvæfjordhallen er det 280
meter.

Vurderinger
Ved siden av at tallet på allment tilgjengelige parkeringsplasser en tid er blitt redusert, er det over de siste
årene også registrert økende villparkering og hensetting av biler og andre framkomstmidler også på
sentrumsnære områder. Kommunen har i dag begrenset kapasitet til å følge opp slike saker, og iverksetter
kun tidsvis tiltak ut fra hensyn til trafikksikring eller mulig forurensingsproblematikk.
Vi har ut fra interndrøfting kommet til forslag om nye aktuelle parkeringsområder i Borkenes sentrum
slik:
1. Opparbeidelse av parkeringsplasser ved det tidligere fergeleiet, med enda større kapasitet gitt
fjerning av returpunktet til HRS i kjølvannet av innføring av flerdunksystem.
2. Opparbeidelse av omlag 8 parkeringsplasser sørvest for Fram-bygget, koblet til bruksavtale ved
overdragelse av parsellen gbnr 56/84 fra kommunen til UL Fram.
3. Opparbeidelse av noen flere parkeringsplasser langsetter rådhusets sørøstside i sammenheng med
realisering av trafikkarealdelen av nylig vedtatt reguleringsplan for området mellom rådhuset og
Coop-butikkbygget i Bygdeveien 24.
Punkt 2 vil kreve reguleringsendring, kanskje også punkt 1.
Ellers er vurdert inntil 10 parkeringsplasser langsetter rådhusets sørside (mot Fram) og det er sett hen til
mulig parkeringsareal på området nordvest for Pubben (deler av gbnr 56, 3, 94 og 153), sistnevnte i privat
eie. Det vil også være mulig å opparbeide parkeringsplasser på (deler av) kommunens eiendom gbnr
56/85 sør for den tidligere «Sparebanktomten» som er formålsbestemt som lekeplass men der det alt er

opparbeidd noen parkeringsplasser (i strid med plan). For disse alternativene vil det kreves fullstendig
behandling av ny reguleringsplan.
Det tilrås i denne omgang et videre arbeid for realisering av flere parkeringsplasser innenfor overnevnte
punkter 1-3 samt at det vurderes iverksetting av et planarbeid for opparbeidelse av parkeringsplasser på
deler av kommunens eiendom gbnr 56/85 sør for den tidligere «Sparebanktomten».
Som ledd i å avgrense den tiltakende hensettingen av biler og andre framkomstmidler bør der samtidig
gjennomføres et mer presist skiltregime, herunder med et gjennomgående parkeringsforbud i tiden kl
2400-0600 også for å sikre tilstrekkelig handlingsrom for veivedlikehold.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
8/19

19.03.2019
2018/968

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg

Kjell Rune Nymoen
77023126

Møtedato
02.04.2019

Asbjørn Eriksen - søknad om dispensasjon og byggetillatelse for allerede utført hovedombygging
av seterbu/hytte. Gnr 53 Bnr 34, Lysvatnet

Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg viser til søknad fra Snekker Pedersen AS der de på vegne av tiltakshaver Asbjørn
Eriksen som om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 17.06.2008 i forbindelse med søknad om
allerede foretatt hovedombygging / utvidelse av seterbu/hytte. Det vises samtidig til tu-sak PS 32/18.
2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) og § 192 avslås søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for riving av deler av eksisterende
hytte / oppføring av ny hytte / hovedombygging. Det vises til reindriftsfaglige merknader fra
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, samt at hensynene bak LNF-formålet i den forbindelse anses å
bli vesentlig tilsidesatt dersom en åpner for hyttebygging / utvidelse av eksisterende hytte i en
drivingslei for reindrifta. Videre kan en ikke se at fordelene ved å innvilge en dispensasjon i denne
saken er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Konsekvensen av avslaget er at
bygningen må rives. Dersom tiltakshaver skulle ønske å tilbakeføre bygningen til opprinnelig
utseende, må dette omsøkes og vurderes som ny bygge- og dispensasjonssak.
3. Vedtaket kan påklages. En eventuell klage må være sendt innen 3 uker fra partene er gjort kjent med
vedtaket.

Dokumenter i saken:
1. Vedr. mulig befaring av teknisk utvalg, orientering til tiltakshaver 20.11.2018
2. Vedr. møtedato og mulig befaring, orientering til tiltakshaver 20.11.2018
3. Bilder fra tiltakshaver, mottatt 20.11.2018
4. Vedr. mottatte bilder, 20.11.2018
5. Vedr. utførte endringer, e-post 20.11.2018
6. Kommunen ber om NVEs forhåndsvurdering i saken, 22.11.2018
7. Kommunen ber om NVEs forhåndsvurdering i saken, 22.11.2018
8. E-post til tiltakshaver, 22.11.2018
9. Veiledning til byggereglene, krav til innhold søknad, 23.11.2018

10. Saksframlegg, 14.11.2018
11. Brev til tiltakshaver vedr. vedtak i tu-sak PS 32/18
12. Møteprotokoll, 22.11.2018
13. Snekker Pedersen AS påtar seg søkerfunksjonen, 31.01.2019
14. Mangler i forbindelse med mottatt søknad, 08.02.2019
15. Høringsbrev, sendt 08.02.2019
16. Høringsbrev (e-post), 08.02.2019
17. Søknad om dispensasjon og byggetillatelse mottatt 08.02.2019
18. Kommunen bekrefter mottak av merknader fra nabo, 18.02.2019
19. Høringsuttalelse fra Sametinget, mottatt 22.02.2019
20. Høringsuttalelse fra Troms Fylkeskommune Kulturetaten, mottatt 22.02.2019
21. Merknader fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, mottatt 28.02.2019
22. Kommunen oversender fylkesmannens merknader til ansvarlig søker, 28.02.2019
23. Høringsuttalelse fra NVE, mottatt 18.03.2019.
24. Søkers kommentarer / vurderinger av mottatte nabomerknader, mottatt 18.03.2019
25. Supplerende dokumentasjon fra ansvarlig søker, mottatt 18.03.2019
26. Kommunen oversender NVEs uttalelse til søker (orientering), 18.03.2019

Vedlegg:
1. Saksframlegg 14.11.2018 (PS 32/18 Asbjørn Eriksen – Ulovlig igangsatt byggeaktivitet på
seterbu/hytte Gnr 53 Bnr 34, Lysvatnet)
2. Kommunens høringsbrev 08.02.2019inkl. brev til tiltakshaver 21.04.2016 vedr. byggeregler.

Saksopplysninger
Det vises til saksframlegg i forbindelse med tu-sak PS 32/18 (vedlegg nr. 1).
Tiltakshaver har i etterkant valgt å søke om dispensasjon og byggetillatelse for allerede utførte arbeider
på seterbu/hytte på eiendommen Gnr 53 Bnr 34. Søknaden er fremmet at Snekker Pedersen AS (ansvarlig
søker), mens tiltakshaver søker om personlig ansvarsrett som selvbygger for all prosjektering og
utførelse.
Kommunen velger og først å behandle søknaden som gjelder dispensasjon. Dersom dispensasjon ikke kan
gis vil det være lite hensiktsmessig å ta stilling til øvrige deler av byggesøknaden.
Opprinnelig seterbu/hytte er oppført i ca. 1940. Kommunen hadde et møte med Asbjørn Eriksen 21.04.
2016 der det ble orientert om regelverket i forbindelse med Eriksens ønsker om utvidelse av bygningen
med ca. 15 m2 (formål større stue og et soverom). Eriksen fikk også tilsendt et brev og en e-post vedr.
regelverket 21.04.2016. Det fremgikk tydelig at det var byggeforbud i området, og at tiltak ville være
avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Det var også presisert at følgende momenter
måtte vurderes i tillegg:
 Plassering i konflikt med drivingslei reindrift
 Plassering innenfor restriksjonsområde vassdrag
 Plassering innenfor aktsomhetsområde for snøskred- og steinsprang. Kommunen gjorde
oppmerksom på at dersom det skulle bygges måtte tiltakshaver innhente fagkyndig uttalelse
som konkluderer med sikker byggegrunn.
Tiltakshaver har til tross for kommunens orientering likevel utført arbeidene i 2018 – uten at det forelå
noen som helst form for søknad eller godkjenninger. Dette er et klart brudd på plan- og bygningsloven.

Bilder tatt i forbindelse med befaring i november 2018

Mottatte tegninger i forbindelse med byggesøknad 08.02.2019

Bilder av tidligere seterbu/hytte, mottatt av tiltakshaver Asbjørn Eriksen 20.11.2018.

Utsnitt situasjonskart som viser plassering av hytta

Gjeldende plan
Gjeldende plan er kommuneplanens arealdel 17.06.2008. Det følger av pbl. § 11-6 første ledd at
kommuneplanens arealdel er juridisk bindende for nye tiltak. Etter bestemmelsens andre ledd må omsøkte
tiltak «ikke være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, samt bestemmelser knyttet
til area/formål og hensynssoner.»

Plankart kommuneplanens arealdel 17.06.2008. Bygningen ligger i LNF-område og innenfor restriksjonsområde

Godkjenning av tiltaket vil være i strid med arealformålet i kommuneplanens arealdel. Av arealdelen
framgår det at eiendommen Gnr 53 Bnr 34 er avsatt til LNF-område. Innenfor slikt formålsområde tillates
kun gjennomføring av nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdtilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag. I tillegg ligger bygningen innenfor restriksjonsområde for vassdrag der
det ikke tillates oppført nye fritidsboliger.
Det følger av pbl. § 19-2 første ledd at kommunen «kan» gi varig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i
blant annet kommuneplanens arealdel. Bestemmelsen gir kommunen hjemmel for etter en
skjønnsvurdering å innvilge dispensasjon. Denne skjønnsutøvelsen er etter pbl. § 19-2 andre ledd
underlagt begrensninger. Etter pbl. § 19-2 andre ledd første punktum kan dispensasjon ikke gis dersom
«hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir
vesentlig tilsidesatt.» Videre må fordelene med dispensasjon være «klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering», jf. pbl. § 19-2 andre ledd andre punktum.
Søknad om dispensasjon / søkers begrunnelse
Det er mottatt følgende begrunnelse:

Uttalelser fra andre myndigheter
I henhold til Plan- og bygningslovens § 19-1 (dispensasjon) ble saken oversendt Troms Fylkeskommune
Kulturetaten, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Kongsvikdalen reinbeitedistrikt, lokal
landbruksforvaltning, Sametinget og NVE for uttalelser og vurderinger etter annet lovverk. Saken ble
sendt på høring 08.02.2019 med frist for uttalelser 11.03.2019 (vedlegg nr. 2). Det foreligger følgende
uttalelser:
Sametinget

Troms Fylkeskommune Kulturetaten

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

NVE

Forholdet til naboer
Det er foretatt nabovarsling, og det foreligger merknader fra èn nabo, Svein Robert Guttormsen (Gnr 53
Bnr 3):
Viser til mottatt nabovarsel av 8.2.19.
Jeg har følgende merknader:
Det er på tegning og utført arbeid ikke trapp eller terrasse. Dersom det er tenkt eller i fremtiden skal være
trapp eller terrasse bør dette også komme frem av tegninger og søkes om.
Alt rivningsmateriale skal leveres inn til godkjent miljøstasjon. Det skal ikke være fare for forsøpling mot
naboeiendom eller i naturen.
Presisering av eventuell veirett og ankomst muligheter til hytta bør også avklares.
Vennligst send bekreftelse på mottatt epost.
Med hilsen
Svein Robert Guttormsen

Søker har kommentert merknadene:
Hei, kommentar til E-post fra Svein Robert Guttormsen.
Pkt 1 - Se vedlagt tegning der trapp er tegnet inn.
Pkt 2 - Asbjørn Eriksen bedyrer at alt avfall skal leveres HRS så snart snøen går og forholdene tillater det og kjøre
opp med traktor.
Pkt 3 - Asbjørn Eriksen påstår at det i tidligere avtaler skal være gitt tillatelse til adkost via nabo eiendommer,
ansvarlig søker finner ikke noen slik avtale tinglyst. Det er tatt opp med Asbjørn Eriksen- han mener det må ligge et
dokument i deres arkiver som viser til slik avtale. Jeg har bedt han ta kontakt med Rolf Ingar Eggum eller Jan Otto
Øynes for å få hjelp til å se etter et slikt dokument i deres arkiver.

Vurderinger
Vurdering av dispensasjon:
Plan- og bygningslovens § 19 sier at kommunen kan gi dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i
medhold av denne lov. Det kreves at det foreligger en grunngitt søknad. Loven sier at det ikke kan gis
dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres i fra blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Det første spørsmålet i saken er om en dispensasjon i denne saken vil føre til at hensyn bak LNF-formålet
i kommuneplanens arealdel, eller hensyn bak lovens formålsbestemmelse i § 1-1, blir « vesentlig
tilsidesatt», jf. pbl. § 19-2 andre ledd første punktum.
Landbruks-, natur- og frilufts- og reindriftsformålet i kommuneplanens arealdel omfatter områder som
skal nyttes eller sikres til landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller som
skal bli liggende som naturområder og naturområder med spesiell betydning for friluftslivet. Dette er
arealer som i det vesentlige skal være ubebygget, eller bare bebygget i tilknytning til landbruk og reindrift
og for bruk av området til friluftsliv.

Hytta er noe utvidet i forhold til opprinnelig hytte/seterbu, men fremstår fortsatt som relativ moderat i
volum og størrelse. Det er ei enkel hytte uten vann og avløp, og administrasjonen kan ikke se at den nye
hytta skulle medføre vesentlig endret bruk i forhold til tidligere. Det er dog laget et ekstra soverom, men
utover dette tilrettelegges det ikke for særlig økt bruk. Kommunen viser til at bygget medfører minimalt
med direkte tap av beiteland. Det er på generelt grunnlag sjelden størrelsen på bygningene som medfører
potensiale for konflikt med reindriftsinteressene. Det avgjørende er derimot bruksomfanget av
bygningene og potensialet for forstyrrelser for beiteområdet.
I utgangspunktet kan ikke administrasjonen se at en hovedombygging som utført setter hensynene bak
LNF-formålet vesentlig til side, dette med bakgrunn i at det har stått en bygning her tidligere. Det vises
likevel til høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark der de vurderer at tiltaket vil være
uheldig for reindrifta.

Drivingslei er markert med gul farge. Drivingsleier har et spesielt vern etter Lov om reindrift § 22.

Dersom Fylkesmannen i Troms og Finnmark ikke hadde fremmet reindriftsfaglige merknader til tiltaket,
kunne kommunen vurdert om utvidelsen kunne vurderes godkjennes med bakgrunn i at det er snakk om
utvidelse av ei eksisterende hytte. En dispensasjon hadde ikke virket urimelig med bakgrunn i tiltakets
relativt beskjedne omfang og også sammenlignet med andre byggesaker i kommunen. Det er dog få saker
som omhandler bygging i drivingsleier, og akkurat beliggenheten i drivingsleia gjør denne saken spesiell.
Med bakgrunn i fylkesmannens negative høringsuttalelse, anses kommunens hjemmel for å gi
dispensasjon begrenset i denne saken. I LNF-områder skal det blant annet tas spesielt hensyn til
reindrifta, og Fylkesmannen i Troms og Finnmark har vurdert at tiltaket vil være til vesentlig ulempe for
reindrifta.
I siste avsnitt av høringsuttalelsen fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark heter det at:

I denne saken vil ikke landbruks-, natur-, frilufts- eller reindriftsinteressene bli bedre ivaretatt ved
gjennomføring av tiltaket, så en slik begrunnelse kan ikke gis. Tvert imot vil tiltaket kunne oppleves som
en ulempe for reindriftsnæringen og da være med på å sette hensynene bak LNF-formålet vesentlig til
side dersom det gis dispensasjon.
Etter pbl. § 19-2 andre ledd første punktum kan dispensasjon ikke gis dersom «hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt.»
Videre må fordelene med dispensasjon være «klart større enn ulempene etter en samlet vurdering», jf.
pbl. § 19-2 andre ledd andre punktum.
I lovkommentarer til plan- og bygningslovens § 19-2 heter det om reindrifta:
Reindrift
Dersom reindriftens forvaltnings- og styringsorganer går imot at det skal gis dispensasjon, bør
kommunen normalt ikke gi dispensasjon. Dette har sammenheng med at reindriften er en arealkrevende
næring, både på grunn av marginale beiteområder og på grunn av reinens behov for ulike sesongbeiter
og flyttveier mellom dem. Summen av mange små dispensasjoner kan få utilsiktede følger for reindriften
ved at mange små inngrep og forstyrrelser vanskelig lar seg forene med reinens behov for
sammenhengende frie områder og flytt- og trekkveier.

Kommunen bør ikke gi dispensasjon når regional eller statlig myndighet motsetter seg dispensasjon:
Kommunen bør ikke gi dispensasjon i strid med uttalelse fra statlig eller regional myndighet. Det
forutsettes at en «negativ uttalelse» i denne sammenhengen for det første gir klart uttrykk for at
myndigheten motsetter seg dispensasjonen. Videre bør det henvises til det mandat myndigheten er gitt og
de statlige føringene som myndigheten er ansvarlig for å følge opp i forhold til tiltaket eller området, og
angis hvilke konkrete forhold i søknaden som strider mot disse. Det vises til omtalen av § 5–4 om
grunnlaget for innsigelse ovenfor. Dersom slik dispensasjon likevel gis, kan statlig eller regional
myndighet benytte sin rett til å fremme klage dersom det er behov for å endre eller oppheve et
dispensasjonsvedtak.
Bestemmelsen har sammenheng med plikten til å forelegge søknader for disse myndighetene før
dispensasjon gis, jf. § 19–1. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. Selv om fylkesmannen
som berørt fagmyndighet har uttalt seg til søknaden, skal klage over kommunens vedtak avgjøres av
fylkesmannen. Det er bare i de tilfellene fylkesmannen klager over kommunens vedtak at saken skal
avgjøres av settefylkesmann.

I denne saken vil tiltakshaver kanskje kunne hevde at det allerede har stått ei bygning her, noe som han
mener bør tillegges særlig vekt i kommunens dispensasjonsvurdering. Administrasjonen kan i så måte
forstå en slik argumentasjon, men minner om at det er byggeforbud både pga. LNF-område og
restriksjonsområde (vassdrag) – i tillegg til beliggenheten i drivingsleia. Kommunen har i forbindelse
med høringsbrevet sendt bilder av tidligere bygning, samt slik den nå er oppført. Fylkesmannen i Troms
og Finnmark har derfor tilstrekkelig materiale for å vurdere både tidligere bygning og nyoppført bygning.
Det vises også til lovkommentarer til plan- og bygningslovens § 19-2 som beskriver når dispensasjon kan
gis:
Når kan dispensasjon gis?
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen
det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der
fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som
taler for dispensasjon. Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når
hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.

Vurderingen av om lovens vilkår for å kunne dispensere er et rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves
av domstolene. Forvaltningslovens regel om å vektlegge det kommunale selvstyret kommer således i
betraktning kun ved interesseavveiningen om dispensasjon skal gis når lovens formelle vilkår for å gi
dispensasjon er oppfylt. Den kommer til anvendelse på samme måte ved behandlingen av klager og
domstolskontroll.
Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Dette gjelder for både plansaker og byggesaker.
Når det gjelder plankrav som følger av § 11-9 nr.1 eller § 12-1 kan det dispenseres fra plankravet under
forutsetning av at planen ikke krever konsekvensutredning. De generelle vilkårene for dispensasjon må
selvfølgelig alltid være til stede.
Utdyping
Som angitt i paragrafkommentarene i ny lov vil vurderingen av omsøkte tiltak i forhold til lovens
kriterier være rettanvendelse. Det gjelder:
- om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen blir
vesentlig tilsidesatt,
- om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering
- om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø sikkerhet og
tilgjengelighet
- om det legges forutsatt vekt på foreliggende nasjonale eller regionale rammer og mål
- om negativ uttalelse fra statlig eller regional fagmyndighet tillegges tilstrekkelig vekt.
- om det dispenseres fra saksbehandlingsregler
Hvis vurderingen etter første, andre og siste strekpunkt konkluderer med at lovens vilkår ikke er oppfylt
vil dispensasjon ikke kunne gis. Tredje og fjerde strekpunkt vil først og fremst være aktuelle
skjønnsmomenter i vurderingene etter første og andre strekpunkt. Det gjelder for så vidt også femte
strekpunkt, men dette punktet vil være en ramme og påminnelse overfor kommunene, og et grunnlag for
vedkommende myndighet og klageorganet i forbindelse med en ev. klagesituasjon dersom kommunen
likevel fatter vedtak i strid med uttalelse fra fagorgan.
Hvis konklusjonen etter vurdering i forhold til foregående kriterier er at det rettslig sett er anledning til å
gi dispensasjon – så må i tilfelle kommunen foreta en vurdering om de finner grunn til å gi dispensasjon.
Det forutsettes at kommunen må ha en saklig grunn for ikke å dispensere (og som i tilfelle ikke kan
avbøtes gjennom dispensasjonsvilkår). Dette kan for eksempel være at de vil se saken i større
sammenheng, eller at det har vært mange nok dispensasjoner i området og at det ev. bør utarbeides ny
plan før det gis tillatelse til flere tiltak.

Søker begrunner søknaden med at soverommet og utvidelsen av stua erstatter tidligere overbygd veranda
og inngangsparti, og mener samtidig at dette ikke har negativ innvirkning på nabointeresser eller øvrige
friluftsinteresser. Personlige grunner er sjelden hjemmel alene for å kunne innvilge dispensasjoner, og
ingen har rett på dispensasjon.
Dersom tiltakshaver hadde søkt før han utførte arbeidene, og kommunen da hadde fått samme
høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, hadde kommunen innstilt på avslag. Dette ville
medført at tiltakshaver i praksis kunne vedlikeholde bygningen slik den stod, men ikke foreta tiltak som
endrer fasaden, tilbygg etc. Konsekvensene er større for tiltakshaver da han har utført arbeidene allerede.
Tiltakshaver kunne lovlig ha vedlikeholdt eksisterende bygning slik den var før ombyggingen. Nødvendig
vedlikehold som bytte av vinduer, taktekke, nye vindskibord, kledning etc. kunne vært unntatt
søknadsplikt. Bygningen er som kjent vesentlig endret og ombygget, og dette medfører søknadsplikt og
krav om dispensasjon.
Det er selvfølgelig økonomisk belastende for tiltakshaver dersom han nå må rive bygningen om
dispensasjon ikke kan gis. Samtidig fikk han både skriftlig og muntlig informasjon fra kommunen i 2016,
og var derfor godt kjent med at plasseringen i LNF-område og innenfor drivingsleien kunne medføre

utfordringer. At tiltakshaver til tross for veiledning om byggeforbudet likevel valgte å bygge uten å søke,
kan derfor ikke være et tungtveiende moment for å gi dispensasjon i denne saken. Administrasjonssjefen
synes likevel at det er trist at tiltakshaver har satt seg selv i en slik situasjon, men kan vanskelig se at
andre enn tiltakshaver alene selv er skyld i dette. Det kan ikke tillegges vekt at tiltaket allerede er utført.
Administrasjonssjefen kan etter en helhetlig vurdering ikke se at det foreligger en lovhjemmel for å
innvilge dispensasjon fra kommuneplanens arealdel slik saken nå fremstår. Administrasjonssjefen
anbefaler derfor at det i denne saken ikke gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Konsekvensen
vil derfor være at bygningen ikke kan godkjennes og må rives.
Tiltakshavers fordel med å få godkjent en utvidelse / hovedombygging av hytta på eiendommen kan ikke
anses «klart større» enn ulempene for reindrifta. Kommunens begrunnelse for å avslå
dispensasjonssøknaden bygger i hovedsak på ulemper for reindrifta.
Dersom tiltakshaver skulle velge å tilbakeføre bygningen til opprinnelig utseende, må dette omsøkes og
vurderes som ny bygge- og dispensasjonssak.
Dersom teknisk utvalg skulle komme til den vurderingen at det foreligger en lovhjemmel for å innvilge
dispensasjon, skal begrunnelsen for dispensasjonen gis. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har
merknader og skal derfor gis klageadgang. Teknisk utvalgs vurderinger av hvilke overvekt av hensyn som
taler for en dispensasjon må sannsynliggjøres i oversendelsen av saken til fylkesmannen – dette med
bakgrunn i krav til begrunnelse for dispensasjon.

Kristin Myreng Grimstad
Teknisk sjef
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Knut Erik Hansen - Garasje plassert delvis innpå veigrunn, Gnr 32 Bnr 27, Hemmestad

Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg viser til garasje på Gnr 32 Bnr 27 som er plassert i strid med Statens vegvesens
dispensasjonsvedtak av 20.08.2008. Garasjen er også oppført i strid med byggetillatelsen 15.11.2009
hva størrelse, plassering og utforming angår. Med henvisning til plan- og bygningslovens kapittel 32
plikter kommunen å følge saken videre opp som en ulovlighetssak. Det vises til brev fra Statens
Vegvesen 15.03.2019 der det fremgår at de ikke vil kunne godkjenne eksisterende plassering.

2. Teknisk utvalg vedtar følgende forhåndsvarsel om pålegg om retting:
I henhold til pbl § 32-2 første ledd, gis det med dette et forhåndsvarsel om at Kvæfjord kommune
som bygningsmyndighet med hjemmel i pbl § 32-3 første ledd, vil kunne fatte vedtak om pålegg om
retting, dersom ikke de ulovlige forholdene er rettet innen 31.08.2019.
Det orienteres videre om at ”Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke
etterkommet, kan plan- og bygningsmyndighetene la de nødvendige arbeider utføre for regning av
den som dommen eller forelegget er rettet mot”, jf. pbl § 32-7 første ledd.
Forhåndsvarselet er ikke et enkeltvedtak i henhold til forvaltningslovens § 2 bokstav b, og kan
således ikke påklages, jf. fvl. § 28. Tiltakshaver Knut Erik Hansen gis imidlertid rett til å uttale seg før
pålegg om retting fattes. Frist for skriftlig tilbakemelding settes til 30.04.2019, jf pbl § 32-2 første
ledd.

Begrunnelse for forhåndsvarsel om pålegg om retting:
Det vises til brev fra Statens Vegvesen der de uttaler at de ikke kan godkjenne plasseringen. Garasjen
er oppført større enn tillatelsen fra 15.11.2009 åpner for, og plasseringen er i strid med Statens
vegvesens dispensasjonsvedtak. Så lenge et tiltak er utført uten at det på forhånd er søkt om og gitt
tillatelse etter pbl, er det å betrakte som et ulovlig utført tiltak etter pbl. På bakgrunn av dette varsles
det med dette at det vil bli vurdert å gi pålegg om retting.

3. Teknisk utvalg vedtar følgende forhåndsvarsel om tvangsmulkt:
I henhold til pbl § 32-2 første ledd gis det med dette forhåndsvarsel om at det med hjemmel i pbl §
32-5 vil kunne bli fattet vedtak om ileggelse av tvangsmulkt dersom det ulovlige tiltaket ikke er rettet,
innen 31.08.2019. En tvangsmulkt vil begynne å løpe fra utløpet av påleggsfristen nevnt i vedtakets
pkt.2.
Tvangsmulkt fastsettes som en løpende mulkt på 500 kr per døgn. Tvangsmulkten vil vare til det
ulovlige forholdet er rettet.
Dette forhåndsvarselet er ikke et enkeltvedtak i henhold til forvaltningslovens § 2 bokstav b, og kan
således ikke påklages, jf. fvl. § 28. Tiltakshaver Knut Erik Hansen gis imidlertid rett til å uttale seg før
pålegg om retting fattes. Frist for skriftlig tilbakemelding settes til 30.04.2019, jf pbl § 32-2 første
ledd.

Begrunnelse for forhåndsvarsel om tvangsmulkt:
Momenter som vurderes ved fastsettelsen av tvangsmulktens størrelse er blant annet overtredelsens
grovhet, tiltakshavers fordeler ved overtredelsen og at den oppfordrer til oppfyllelse av et pålegg.
Løpende tvangsmulkt anses å være det mest hensiktsmessige i dette tilfellet

Vedlegg:
1. E-post til Statens Vegvesen vedr. plassering i strid med tillatelse, 06.02.2019
2. Brev fra Statens Vegvesen 15.03.2019
3. Kommunens orientering til tiltakshaver (e-post 21.03.2019)
I forbindelse med at kommunen har gjennomgått bygninger som er godkjent, men ikke har fått
ferdigattest enda, ble det registrert at garasje på Gnr 32 Bnr 27 godkjent 16.11.2009 var oppført i strid
med tillatelsen:
 Garasjen var i forbindelse med bygge- og dispensasjonsbehandlingen godkjent med et bebygd
areal på 45 m2, men er nå oppført med bebygd areal på ca. 49 m2. Det er også foretatt noen
justeringer av fasadene, samt at takutstikket er forlenget noe.
 Tiltakshaver har ikke forhold seg godkjent plassering 13 meter fra senterlinje av fv83, men har
oppført garasjen i avstand ca. 9 meter. Dette medfører også at plasseringen er helt i grensen mot
veigrunn, muligens litt innpå.

Bilde av garasjen på Gnr 32 Bnr 27 som er plassert ca. 4 meter nærmere fv83 enn tillatelsen fra 20.08.2008 åpner for

Godkjente tegninger i forbindelse med tillatelse 15.11.2009

Flyfoto som viser at garasjen er oppført ca. 9 meter fra senterlinje av fv83

Kommunen har ikke anledning til å godkjenne plasseringen da dette må behandles av vegmyndighetene
(Statens Vegvesen) etter veglovens bestemmelser. Dersom vegmyndighetene ikke godkjenner
plasseringen etter vegloven, vil konsekvensene være at kommunen ikke kan gi byggetillatelse etter planog bygningsloven. Dette fremgår av plan- og bygningslovens § 21-5 den kommunale
bygningsmyndighetens samordningsplikt, samt SAK10 § 6-2.
Kommunen kan gi rammetillatelse innenfor sitt myndighetsområde selv om gjennomføring av prosjektet
er avhengig av godkjenning fra andre myndigheter, jf. pbl. § 21-5, forutsatt at dette skjer etter ønske fra
tiltakshaver. Et vilkår for igangsettingstillatelse og dermed realisering av tiltaket, er at slik godkjenning
fra annen myndighet foreligger. Godkjenningen skal vedlegges søknad om igangsettingstillatelse.
Statens Vegvesen har fått saken oversendt til forhåndsuttalelse (vedlegg nr. 1), og i brev 15.03.2019
konkluderer de med at plasseringen ikke vil kunne godkjennes; «Statens Vegvesen vil ikke kunne
godkjenne eksisterende plassering av garasjen» (vedlegg nr. 2). De skriver også at grunnet mer enn 3 år
fra vedtak om dispensasjon for oppføring av garasjen 13 meter fra midtlinje til garasjen ble igangsatt,
ville dette betinge ny søknad og vedtak fra Statens vegvesen.
Gjeldende plan

Eiendommen ligger i LNF-område, LNF(R)-Spredt 16, der kommuneplanens Arealdel vedtatt 17.06.2008
er bindende for arealbruken / alle nye tiltak. Lokale bestemmelser hjemler at det kan oppføres garasjer på
fritidseiendommer med bebygd areal eller bruksareal inntil 30 m2. Da tiltakshaver fikk dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for oppføring av inntil 45 m2 garasje i 2009 var det ikke innført LNF(R)Spredt bestemmelser.

Vurderinger
Garasjen er feilplassert og er også oppført noe større enn iht. byggetillatelsen. Bygningen er da å betrakte
som ulovlig oppført og kommunen har dermed plikt til å følge opp saken jf. pbl. § 32-1. Ulovligheten skal
forhåndsvarsles jf. pbl. § 32-2. Administrasjonssjefen vurderer saken dit hen at det er nødvendig å gi et
forhåndsvarsel om pålegg om retting, samt forhåndsvarsel om tvangsmulkt, for å bringe tiltaket i tråd
med lover og regler.
Tiltaket kan bringes i tråd med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og rundskriv på to
måter
1. Bygningen fjernes/rives og tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand slik den var før det ulovlige
tiltaket ble påstartet.
2. Det skaffes byggetillatelse på den ulovlige oppførte bygningen. Plan- og bygningsloven åpner for å gi
tiltakshaver mulighet til å omsøke tiltaket og få byggetillatelse i ettertid. Det er generelt anledning til
å søke om byggetillatelser når det oppdages ulovlige forhold.
Hvis komplett søknad ikke er mottatt, eller tiltaket ikke er tilbakeført, innen gitt tidsfrist, kan tvangsmulkt
bli ilagt. Blir søknad avslått, må tiltaket tilbakeføres (alternativ 1)
Tilbakemelding fra Statens Vegvesen 15.03.2019 tilsier at bygningen ikke vil kunne godkjennes slik den
er oppført, og en byggesøknad vil i så måte måtte avslås med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-5.
Det synes lite hensiktsmessig å eventuelt innvilge dispensajson fra kommuneplanens arealdel og plan- og
bygningslovens § 1-8 og rammetillatlese dersom byggetillatelse ikke vil kunne oppnås.

Vedr. frist for oppfyllelse av forhåndsvarsel
Det må settes en frist for oppfyllelse av et forhåndsvarsel om pålegg, og denne fristen må være rimelig i
forhold til å etterkomme et pålegg om retting. Administrasjonssjefen mener at en frist til 31.08.2019 vil gi
tiltakshaver tilstrekkelig nok tid til å rive bygningen.

Vurdering av forhåndsvarsel om ilegging av tvangsmulkt:
Tvangsmulkt er et virkemiddel som kan brukes av kommunen for å få tiltakshaver til å oppfylle et pålegg
om retting eller på andre måter å etterleve bestemmelser i pbl., lovens forskrifter eller vedtak truffet med
hjemmel i loven. Det er tre måter å fastsette tvangsmulkt på
1. Mulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer.
2. Mulkten ilegges som et engangsbeløp.
3. Mulkten ilegges som en kombinasjon av pkt. 1 og 2 ovenfor
Det følger av pbl. § 32-5, siste punktum at når «det ulovlige forholdet er rettet, kan kommunen nedsette
eller frafalle ilagt tvangsmulkt.» Formålet med tvangsmulkt er at det skal virke som et oppfyllelsespress,
ikke at tiltakshaver skal påføres straff. I denne saken vil det være mest hensiktsmessig å ilegge mulkt i
form av døgnmulkt så lenge det ulovlige forhold varer.

I henhold til pbl § 32-2, bør kommunen varsle tiltakshaver om at bygningsmyndigheten med hjemmel i
pbl § 32-5 kan fatte vedtak om ilegging av tvangsmulkt, dersom det ulovlige tiltaket ikke er tilbakeført,
og kommunen ikke har mottatt dokumentasjon på dette, innen en gitt frist fra brevets/vedtakets dato. Det
anbefales at frist settes til 31.08.2019.

Vurdering om tvangsmulktens størrelse:
Det skal være en viss forholdsmessighet eller proporsjonalitet mellom mål og middel. Reaksjoner og
sanksjoner skal være rimelige og de skal stå i forhold til det mål som søkes oppnådd. Døgnmulkten må
være såpass høy at det for byggherren lønner seg å rette opp pålegget. En døgnmulkt på kr. 500,-/døgn
anses som tilstrekkelig for at den skal virke etter sin hensikt for dette forholdet.

Forelegg og andre opplysninger:
Det er eiers/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningslovgivningens krav overholdes.
Etter pbl § 32-2 annet ledd skal det ved varsel om pålegg, opplyses om at et eventuelt pålegg som ikke
etterkommes innen fastsatt frist, også vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme virkning som
rettskraftig dom, jf. pbl §§ 32-6 og 32-7. Pålegg kan etter pbl § 32-3 fjerde ledd tinglyses som heftelse på
eiendommen dersom pålegget ikke gjennomføres.

Tiltakshavers rettigheter:
Tiltakshaver har rett til å uttale seg før vedtak om pålegg og ileggelse av tvangsmulkt fattes. Frist for
dette anbefales satt til 30.04.2019 fra brevets dato, jf pbl § 32-2 første ledd (som sier at fristen ikke skal
være kortere enn 3 uker).

Avslutning
Administrasjonssjefen vil for øvrig opplyse om at brudd på plan- og bygningsloven kan medføre
straffansvar etter samme lovs § 32-9. Kommunen bør vurdere om det er grunnlag for å melde saken til politiet.

Kristin Myreng Grimstad
Teknisk sjef

PS 10/19 Referatsaker

Fra: Birger Bjørnstad (Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 26.11.2018 11:19:37
Til: Håvard Salen; Terje Johnsen
Kopi: Kristin Myreng Grimstad; Merete Hessen; Rolf Ingar Eggum
Emne: 2017/691/Kvæfjord kommune: TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking m.v.
Vedlegg:
Ref.: epost fra Kvæfjord kommune av 14.6.2018 vedrørende oppfølging av vedtak i teknisk utvalg under TU‐sak
29/17 i møte 13.6.2017, hvortil de involverte parter ikke har gitt noen tilbakemeldinger
Kvæfjord kommune har brakt i erfaring at Håvard Salen og Terje Johnsen, som del av sakens oppfølging, har inngått
overenskomst om ivaretakelse av (le)plantingen innenfor den hensynssone på om lag 8 ½ dekar som ble inntegnet
i kartskisse under vårt dialogmøte 19.4.2018. Kartskissen er vedlegg til grunneiererklæring avgitt av Terje Johnsen
2.5.2018, så vel grunneiererklæring som kartskisse var vedlegg til kommunens epost av 14.6.2018
Kommunen vil, gitt slik overenskomst, avslutte den videre oppfølging av saken

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune

Fra: Tine Kristiansen (kristiansen@harstadlaw.no)
Sendt: 29.11.2018 16:58:49
Til: Merete Hessen; Birger Bjørnstad
Kopi: 'Håvard Haraldsønn Salen'
Emne: VS: 2017/691/Kvæfjord kommune: TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking m.v.
Vedlegg:
Viser til ovennevnte sak, senest kommunens e‐post av 26.11.2018 sendt til partene i saken, uten kopi til
undertegnede. Det til tross for at Håvard Haraldsønn Salen bistås av advokat i saken. Videre det faktum at vi
fortsatt venter på tilbakemelding på brev sendt 22.05.2018, som fortsatt ikke er besvart.
Av deres e‐post framgår det avslutningsvis at kommunen vil avslutte den videre oppfølging av saken. Noe som
ikke aksepteres fra denne side. Det vises til vårt brev av 22.05.2018 vedrørende oppfølging av vedtak truffet av
Teknisk utvalg TU sak 29/17‐ Håvard Haraldsønn Salen, som pr. d.d. fortsatt ikke er besvart av kommunen.
Av brevet framgår følgende"

Viser til ovennevnte sak, herunder dialogmøte mellom partene den 19.04.2018. Videre vises det til
kommunens e‑post og referat av 26.04.2018.
Vedlagt følger signert grunneiererklæring fra Terje Johnsen.
Bilag 1: Grunneiererklæring signert av Terje Johansen den 15.05.2018.
Som det framgår av kommunens referat omhandlet dialogmøtet oppfølging av omgjøringsvedtak
etter klage fra Salen. Klageanførsler for øvrig relatert til del som ikke ble omgjort av kommunen
var ikke tema for dialogmøtet.
Av omgjøringsvedtaket fra Teknisk utvalg følger at avbøtende tiltak hva gjelder
drikkevannsforsyning og fallvind bør avstemmes med forslag til vinddempende tiltak som framgår
av notatet fra dr. ing. Per Arne Sundsbø. Det er pr. d.d. ikke igangsatt tiltak fra kommunens side i
forhold til vedtaket. Videre er det behov for å avklare ansvarsforholdene framover i tid mht.
forsvarlig sikring for å forebygge skade i framtiden. Vi er av den oppfatning at hovedansvaret
ligger hos kommunen.
Håvard Haraldsønn Salen er påført uforholdsmessige sakskostnader i forbindelse med klagesaken,
herunder kommunens avvisning av dialogmøte i forbindelse med omgjøringsvedtaket. Det anmodes
om at kommunen dekker Salens advokatutgifter relatert til etterfølgende arbeid i forbindelse med
omgjøringsvedtaket, herunder utgifter relatert til dialogmøtet som totalt utgjør 16 timer x 1750,‑
inkl. mva. = totalt kr. 28.000,‑. Deres snarlige tilbakemelding imøteses.
Som nevnt er brevet pr. d.d. ikke besvart, og kommunen har ikke truffet enkeltvedtak vedrørende krav om
sakskostnader, med påfølgende klagerett. Videre har kommunen unnlatt å følge opp vedtak truffet av Teknisk
utvalg.
Det er pr. d.d. ikke igangsatt tiltak fra kommunens side som etterspurt. Det er videre behov for avklaring mht.
ansvarsforholdene.
Det registreres at kommunen avslutter saken uten å besvare vårt brev av 22.05.2018. Noe som ikke aksepteres fra
denne side.
På vegne av Håvard Haraldsønn Salen oversendes saken til Sivilombudsmannen, som varsles om uforsvarlig
saksprosess og manglende oppfølging av kommunalt vedtak truffet av Teknisk utvalg.
Med vennlig hilsen
Tine Kristiansen
Advokat

Mobil + 47 41 40 64 84
Telefon: 77 00 13 87
kristiansen@harstadlaw.no
Advokathuset Harstad AS,
Postboks 249, 9483 Harstad,
Bakkegata 1, 9405 Harstad
KONFIDENSIELT
Denne e‐post med eventuelle vedlagte dokumenter er kun beregnet for den angitte adressat og kan inneholde taushetsbelagte
opplysninger. Dersom De ikke er rett mottaker av e‐posten, ber vi vennligst om at De snarest tar kontakt med vårt kontor og ikke
misbruker opplysningene i denne e‐post.

Fra: Håvard Haraldsønn Salen [mailto:h‐sale@online.no]
Sendt: 27. november 2018 20:55
Til: Tine Kristiansen <kristiansen@harstadlaw.no>
Emne: Fwd: 2017/691/Kvæfjord kommune: TU‐sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen ‐ plan for nydyrking m.v.

--Med vennlig hilsen
Håvard Haraldsønn Salen
-------- Opprinnelig melding --------

Emne:2017/691/Kvæfjord kommune: TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking m.v.
Dato:26.11.2018 11:19
Fra:Birger Bjørnstad <Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no>
Til:Håvard Salen <h-sale@online.no>, Terje Johnsen <johnsen_terje@yahoo.no>
Kopi til:Kristin Myreng Grimstad <Kristin.Myreng.Grimstad@kvafjord.kommune.no>, Merete Hessen
<Merete.Hessen@kvafjord.kommune.no>, Rolf Ingar Eggum <Rolf.Ingar.Eggum@kvafjord.kommune.no>
Ref.: epost fra Kvæfjord kommune av 14.6.2018 vedrørende oppfølging av vedtak i teknisk utvalg under TU-sak
29/17 i møte 13.6.2017, hvortil de involverte parter ikke har gitt noen tilbakemeldinger
Kvæfjord kommune har brakt i erfaring at Håvard Salen og Terje Johnsen, som del av sakens oppfølging, har inngått
overenskomst om ivaretakelse av (le)plantingen innenfor den hensynssone på om lag 8 ½ dekar som ble inntegnet i
kartskisse under vårt dialogmøte 19.4.2018. Kartskissen er vedlegg til grunneiererklæring avgitt av Terje Johnsen
2.5.2018, så vel grunneiererklæring som kartskisse var vedlegg til kommunens epost av 14.6.2018
Kommunen vil, gitt slik overenskomst, avslutte den videre oppfølging av saken

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune
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KLAGE TIL SlVlLOMBUDSMANNEN-VEDTAK
FYLKESMANNEN

Harstad
30.11.2018

TRUFFET AV KVfEFIORD

[ TROMS- NYDYRKNlNG

KOMMUNE

PÅ GNR. 42, BNR. 1 l KV/EFIORD

OG

KOMMUNE-

KLAGER- HÅVARD HARALDSSØNN SALEN
1. INNLEDNING
Undertegnede
Kvæfjord

representerer

kommune

Håvard Haraldsønn

og Fylkesmannen

Saksgangen i forbindelse

Salen i forbindelse

med klagesak overfor

i Troms.

med innvilgelse

av søknad om nydyrking

på ovennevnte

etterfølgende klagebehandling
anføres å være beheftet med vesentlige
uforsvarlig avslutning av saken.
Videre gjøres gjeldende at Kvæfjord

kommunes

gjeldende lovgivning. Landbruksmyndighetene
tilstrekkelig

grad og har ingen tiltaksplan

forvaltningspraksis

eiendom og

feil og mangler, samt

ikke er i samsvar med

har ikke tatt hensyn til naturmangfoldet

for miljø —og klimatilpasninger

i

mv. Nærværende

sak

viser alvorlige mangler og brudd på grunnleggende lovkrav i forbindelse med søknads—og
klagesaksprosessen,
akseptert
Kommunen

hvor det er etablert

av Fylkesmannen
har avsluttet

en ulovlig forvaltningspraksis

som synes å være

i Troms.

saken uten å følge opp kommunalt

vedtak i Teknisk utvalg fattet den

13.06.2017 og 03.10.2017, jf. bilag 18 og 19. [ vedtakene stilles det krav til avbøtende tiltak hva
gjelder drikkevannsforsyning
og fallvind som bør avstemmes med forslag til vinddempende
tiltak som framgår av notatet til dr. ingeniør Per Arne Sundsbø, jf. bilag 20, se nærmere pkt. 2.
Det er pr. d.d. ikke igangsatt noen tiltak fra kommunens
Klagen til Sivilombudsmannen

side.

gjelder også Fylkesmannen

i Troms sin klagesaksbehandling

vedtak av 07.12.2017, som er endelig og ikke kan påklages videre. Det gjøres gjeldende at
vedtaket er ugyldig og må oppheves pga. feil rettsanvendelse og faktumfeil.
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1 års fristen til Sivilombudsmannen

rettidig innenfor

Klagen oversendes

§ 6 tredje

jf. sivilombudsmannsloven

klagebehandling,

for nærmere

ledd.

2. SAKENS FAKTISKE SIDE
25.05.2016

2.1 Søknad

ligger er regulert

[LNF- område)

og friluftsområde

natur-

til landbruks-,

til nydyrking

H. Salen, om tillatelse

i kommuneplanens

er det blant annet krysset av for at konsekvensutredning

l søknaden

Bilag 1: Søknad

av 27 dekar

1 i Kvæfjord kommune. Området hvor eiendommen

gnr. 42 bnr.

på landbrukseiendommen
arealdel.

nabo til Håvard

søkte nærmeste

Den 25.05.2016

til nydyrking

-Tillatelse

07. 07. 2016

og vedtak

av plan for nydyrking,

om godkjenning

av 25.05.2016

ikke er relevant.

fra Terje

johnsen

Kvæfjord kommune fattet positivt vedtak i saken den 07.07.2016, seks uker etter søknaden ble
ble ikke varslet mht. mulighet for å uttale seg om faktiske
framsatt. Berørte naboeiendommer
forhold av betydning for tiltaket og heller ikke orientert om klagerett.
følger en
vurderinger
på side 2 under landbruksfaglige
vedtak av 07.07.2016
§§ 8-12, som det kort vises til.
i Lov om naturmangfold
av noen få bestemmelser

] kommunens
«oppramsing»

vurdering

Det uten nærmere
måte.

forsvarlig

forvaltningsloven

Vedtaket

tilfredsstiller

2.2 Klage av 08.09.2016

sitt vedtak

kommune

fra Håvard

av 07.07.2016

H. Salen- nærmeste

Håvard

med søknadsprosessen.

i forbindelse

Salen den 08.09.2016
Haraldsønn

fra Håvard H. Salen til Kvæfjord kommune,

Bilag 3: Klage av 08.09.2016,

i Troms,

m.fl.

Mattilsynet

Det ble gjort gjeldende at kommunen i sitt vedtak kun har knyttet løse merknader
anførsler, basert på synsinger, uten befaring av området eller nærmere utredning.
empiri

uten nærmere

forsvarlig vurdering.
berørte
å informere

saksbehandling
relevansen

Kommunen

av denne type saker.

av å innhente

vurderte

til klagers
Det er vist til

som kreves framlagt og underlagt
kildehenvisning,
vitenskapeligbasert
fraskriver seg ansvar
at kommunen
med bekymring
Videre registreres
med utredning
forbindelse
i
som kan belyse saken faktisk
interessenter,
erfarings

ikke klagers

Klager aksepterte

at kommunen

Det er også bekymringsfullt

basert

lokalkunnskap

anførsler

faktisk

og rettslig

ikke tiltak som er iverksatt

annet ble anført at all skog i Troms fylke er vernskog.

2

og saksbehandlingskrav

opp mot gjeldende

av grunneier

av gnr. 42/1,

en
for
og

ignorer

som kan bidra til saksopplysning,

krav til saksutredning
som ikke er i samsvar med grunnleggende
§ 7 annet punktum mfl.
naturmangfoldloven

området.

Salen er eier

til gnr. 42, bnr. 1.

gnr. 42, bnr. 3, som er naboeiendommen

Fylkesmannen

nabo til søker

ble påklaget av Håvard Haraldsønn

vedtak av 07.07.2016

pga. saksbehandlingsfeil
av eiendommen

på en

§§ 24 og 25.

Bilag 2: Kvæfjord

Kommunens

slik at det ikke er mulig å ta til motmæle
krav til vedtak, jf.
ikke forvaltningslovens

og rettslig,

faktisk

regelverk

noe

etter

på

hvor det blant

er berørt av nydyrkingstiltaket.
og vassdragsbekk
Det ble også anført at drikkevannskilde
ligger i kantsonen mot
Planen for nydyrking kan ikke godkjennes dersom nydyrkingsarealet
for tiltak etter sektorlover av
vassdrag. Det ble vist til forskrift om konsekvensutredninger
nr. 1758 § 2 første

19.12.2014

ledd at dersom

av femte

ansvarlig

ll —tiltak, ta

jf. vedlegg lll, jf. § 3 første ledd. Videre følger

virkninger,

myndighet

for et vedlegg

av søknad

med behandlingen

skal i forbindelse

myndighet

stilling til om tiltaket kan få vesentlige

det ikke kan

eller andre viktige

utelukkes at tiltaket kan få vesentlige virkninger for naturmangfold
miljøhensyn.»
Ansvarlig

3 dersom

etterå

tiltak skal behandles

ll, hvor det følger at «Også mindre

vedlegg

for tiltak som nevnt i

om tillatelse

b), for søknad

ledd bokstav

ikke har vesentlige

at tiltaket

vurderer

virkninger

skal dette fremgår ved sluttbehandlingen.
noen nærmere

sak ble det ikke foretatt

I nærværende

kunne få virkning eller ikke før tillatelsen

fra kommunen

ble innvilget. Det ble ikke undersøkt

med skog etter jordlovens

er krav om kantsone

vurdering

om nydyrking

forskrift

om tiltaket

nærmere

om det

av 02.05 197 nr. 423 § 6,

hvor det framgår:
«Når godkjenning

ikke skal gis:
med

Langs vassdrag

mot vassdrag.

skal det settes igjen en vegetasjonssone

«Ved nydyrking

års—sikker vannføring skal sonen være minst 6 meter målt ved normal vannføring. Langs
vassdrag

uten årssikker

stillestående

eller rennende

årssikker vannføring

dersom det adskiller seg tydelig fra omgivelsene.»

i brev av 20.09.2016

fra Fylkesmannen

2.3 Tilbakemelding

Håvard H. Salen fikk tilbakemelding
ble oppfattet

skal sonen være minst 2 meter. Som vassdrag regnes
med årssikker vannføring og vannløp uten
overflatevann

vannføring

fra Fylkesmannen

som en klage på at det var foretatt

gitt tillatelse til nydyrking. Fylkesmannen
måtte ta stilling til klagen. Fylkesmannen
til uttalelse

i forhold

til de interesser

mv. korrespondanse

i Troms om at hans brev av 08.09.2016

snauhogst

på det arealet

hvor kommunen

hadde

viste videre til at det var Kvæfjord kommune som
i Troms viste til at søknaden om nydyrking hadde vært
skulle ivareta,

Fylkesmannen

som ikke hadde

merknader

tiltaket.
Bilag 4: Brev av 20.09.2016

fra Fylkesmannen

i Troms,

til Håvard

S. Salen

viste Salen til at brevet ikke var å oppfatte som en klage
[ brev av 23.09.2016 til Fylkesmannen
og gjennomført.
men som en klage på hvordan hogsten var blitt saksbehandlet
på snauhogst,
å gripe inn overfor Kvæfjord kommune.
som tilsynsmyndighet
Salen anmodet Fylkesmannen
Bilag 5: Brev av 23.09.2016
S. Salen sendte

Håvard

angående

fra Håvard

H. Salen til Fylkesmannen
til Kvæfjord

krav om dokumentinnsyn

hogst og nydyrking

på del av Storhågteigen,

Bilag 6: Brev av 04.10.2016

fra Håvard

kommune

den 04.10.2016,

Salen gnr. 42 bnr. 1.

S. Salen til Kvæfjord

3

i Troms

kommune

til

2.4 Advokatbistand
behandling

som følge av manglende

innsyn i saken og manglende

Som følge av manglende svar og klagebehandling
advokat

klage-

fra Kvæfjord kommune måtte Salen kontakte

for juridisk bistand i saken.

[ brev av 16.01.2017 til Kvæfjord kommune ble det krevd kopi av sakens dokumenter og innsyn i
sak relatert til hogst og nydyrking på del av Storhågteigen, Salen i Kvæfjord kommune. Det ble
vist til Salens brev til Kvæfjord kommune m.fl. av 08.09.2016 og 04.10.2016 med krav om
dokumentinnsyn,

som ikke var blitt besvart av Kvæfjord kommune.

Det ble også vist til at Salen

ikke var blitt informert om kommunens vedtak om nydyrking, som gir klagerett til berørte
naboer som har rettslige interesse i saken.
Bilag 7: Brev av 16.01.2017,

fra advokat Tine Kristiansen

Kvæfjord kommune v/ Teknisk kontor besvarte anmodningen

til Kvæfjord kommune

fra undertegnede

i brev av

03.02.2017.
Bilag 8: Brev av 03.02.2017,

fra Kvæfjord kommune

til Advokathuset

Mattilsynet ga en uttalelse knyttet til sikkerheten for drikkevannskilden,

Harstad AS

den 20.01.2017.

Mattilsynet viste til forskrift om vannforsyning
og drikkevann § 4, hvor det oppstilles et forbud
mot å forurense drikkevann. Hvorvidt det forelå brudd etter denne bestemmelsen
i den aktuelle
saken hadde ikke Mattilsynet

godt nok grunnlag for å hevde. Mattilsynet

skulle ta drikkevannshensyn
eget relevant regelverk.

i samsvar

Bilag 9: Brev av 20.01.2017
Kvæfjord kommune

avviste

med folkehelseloven

viste til at kommunen

2 når det gis tillatelser

etter

fra Mattilsynet til Håvard H. Salen

Salens klage av 08.09.2016,

Bilag 10: Kommunens

kapittel

i vedtak av 19.02.2017.

brev av 19.02.2017

Bilag 11: Notat av 15.09.2016,
I brev fra denne side av 09.03.2017,

av jordbruksrådgiver

Rolf lngar Eggum

ble det vist til at kommunens

notat av 15.09.2016

ikke

hadde blitt gjort kjent for Håvard S. Salen. Det ble gjort gjeldende at kommunen ikke hadde
overholdt grunnleggende
krav til saksbehandlingsregler
i forbindelse med saksprosessen
og
klagebehandlingen.

Det ble forutsatt

befaring av eiendommen,
landbruksfaglig

at kommunen

hvor det ble oppnevnt

Kommunens avvisningsvedtak

sakkyndig

takstmann

la til rette for
med

13: Klage

fra advokat Tine Kristiansen

ble påklaget i brev av 09.03.2017.

av 09.03.2017,

fra advokat

Det ble gjort gjeldende at kommunens
henhold

uavhengig

med klagesaken

kompetanse.

Bilag 12: Brev av 09.03.2017,

Bilag

i forbindelse

til forvaltningsloven

Tine

avvisningsvedtak

§ 41. Kommunens

Kristiansen

var ugyldig og måtte omgjøres i

vedtak var ikke begrunnet

mot gjeldende regler. Det ble fremmet krav om at klagen av 08.09.2016
som klage på Kvæfjord kommunes

vedtak av 07.07.2016.
4

faktisk og rettslig opp

måtte realitetsbehandles

Det ble vist til at Salen ikke var blitt

informert om tiltaket og dermed ikke hadde fått mulighet til å påklage vedtaket inn klagefristen
på tre uker, jf. forvaltningsloven
§ 31. Videre ble det krevd utsatt iverksetting av tiltaket.
Under anførslene

09.03.2017,

knyttet

til sakens

faktiske

forhold

refereres

det til følgende

i klagen av

jf. vedlegg 13:

"Terje johnsen fremmet
dekar på eiendom

den 25.05.201 6, søknad til Kvæjjord kommune om nydyrking av 27

gnr. 42, bnr. 1 i Kvæfjord kommune.

av for at konsekvensutredning
Kvæfjord

kommunefattet

søknaden

bleframsatt

seg om faktiske

l kommunens

av betydning

vurdering

faktisk

og undersøkelser,

herunder

seks uker etter
å uttale

mht. mulighetfor

og gitt klagerett.

2 under landbruksfaglige

i Lov om naturmangfold

vurderinger følger en

55 8-12, som det kort vises

slik at det ikke er mulig å ta til motmæle

befaring

blir berørt,

ingen nærmere vurdering
vegetasjonssone

i nærværende

på

kulturminner,

langs vassdrag

etter forskrift

utredning

naboeiendommer

og

til vernskog, fallvind, vannføring

lokalkunnskap
om nydyrking

saken på enforsvarlig

godt opplyst som mulig, jfforskrift

mv. Videre foreligger

det

gitt av

jordloven,

å hente inn nødvendige

måte, herunder

sørge for at saken er så

om nydyrking 5 9. Dette følger også av

5 1 7 ogforskrift

om saksbehandling

odelsloven

og vektlegging

mv. i kommunen

og skogbruksloven

det av naturmangfoldloven

en vurdering

opp mot tilgrensede

2. mai 1 997. Kommunen har ansvaretfor

og tilrettelegge

konsesjonsloven,

av området

forsvarlig

om det er forhold som tilsier at det bør settes vilkår om

landbruksdepartementet

forvaltningsloven

sak ikke har foretatt

Dette iforhold til spørsmål relatert

bekk, om drikkevann

å foreta

for tiltaket

og rettslig,

at kommunen

berørte interessenter.

Viderefølger

6, allerede

ble ikke varslet

måte.

Det gjøres gjeldende

opplysninger

vedtak i saken den 07.07.20]

naboeiendommer

av noen få bestemmelser

til, uten nærmere

en forsvarlig

positivt

vedtak av 07.07.20] 6 på side

«oppramsing»

er det blant annet krysset

ikke er relevant.

Berørte

forhold

[søknaden

5 7 annet
av prinsippene

isaker

etter

5 1.

punktum

at oflentlig

som framgår

myndighet

plikter

i lovens 55 8-12, som skal

framgår av beslutningen.
Dette innebærer at det i vedtaket skal sannsynliggjøres
i hvilken
grad prinsippene
er relevante, hvordan de er vurdert i den enkelte saken, og hvilke vekt de
er tillagt.

Dette skal medvirke

til at vedtaketfår

legitimitet,

åpenhet

om hva som er vurdert

og hvordan det er vurdert. Unnlatelse av åfølge 5 7 er en saksbehandlingsfeil
som kan
medføre at vedtaket blir ugyldig. Dette framgår av veileder på side 14 og 15 fra
Miljøverndepartementet
Av naturmangfoldloven

til naturmangfoldloven-T—2012-1514
5 6følger

at enhver skal opptre

aktsomt

[T-1514).
og gjøre det som er rimelig

for å unngå skade på naturmangfoldet,
jfforvaltningsmålene
i5 4 og 5 5. Aktsomheten
plikten for det offentlige er nært knyttet opp til 5 8 (kunnskapsgrunnlaget).
Denne
bestemmelsen
stiller krav om at ojfentlige beslutninger
som berører naturmangfoldet,
så
langt det er rimelig skal baseres på eksisterende
og tilgjengelig vitenskapelig
og erfaringsbasert

kunnskap.

Som kjent ble saken påklaget
saksbehandlingsfeil

av Håvard

i forbindelse

Haraldssønn

med søknadsprosessen.

5

Salen den 08.09.2016

pga.

i

Det er gjort gjeldende at kommunen i sitt vedtak kun har knyttet løse merknader til klagers
anførsler, basert på synsinger, uten befaring av området eller nærmere utredning. Det er
vist til empiri uten nærmere vitenskapeligbasert
kildehenvisning, som kreves framlagt og
underlagt

en forsvarlig

fraskriver

seg ansvar for å informere

forbindelse

vurdering.

med utredning

bekymringsfullt

Videre registreres
berørte

og saksbehandling

at kommunen

som kan belyse saken faktisk

av denne type saker.

i

Det er også

ignorer relevansen av å innhente erfaringsbasert

at kommunen

lokalkunnskap

som kan bidra til saksopplysning,

grunnleggende

krav til saksutredning

7 annet punktum

med bekymring

interessenter,

noe som ikke er i samsvar

og saksbehandlingskrav

med

etter naturmangfoldloven

5

mfl.

Kommunen har ikke vurdert klagers anførsler faktisk og rettslig opp mot gjeldende
regelverk på området. Som anført i klagen aksepterer ikke Salen tiltak som er iverksatt av
grunneier

av gnr. 42/1. Det anføres

ikke behandlet

at all skog i Tromsø/Ike

anførsel fra klager opp mot gjeldende

er vernskog.

Kommunen

regler i skogbruksloven

har

5 12.

Videre anføres at drikkevannskilde
og vassdragsbekk
er berørt av nydyrkingstiltaket.
Planen for nydyrking kan ikke godkjennes
dersom nydyrkingsarealet
ligger i kantsonen
mot vassdrag.

Det vises til forskrift

om konsekvensutredninger

for tiltak etter sektorlover

av 19.12.2014 nr. 1 758 5 2første

ledd bokstav b), for søknad om tillatelsefor

nevnti

at «Også mindre

vedlegg

II, hvor det følger

ikke kan utelukkes
viktige

at tiltaket

kan få vesentlige

tiltak skal behandles

virkninger

tiltak som

etter 5 3 dersom

for naturmangfold

det

eller andre

miljøhensyn.»

Ansvarlig

myndighet

skal i forbindelse

med behandlingen

II —

av søknad for et vedlegg

tiltak ta stilling til om tiltaket kan få vesentlige virkninger, jf vedlegg II], jf. 5 3 første ledd.
Viderefølger
vesentlige

avfemte
virkninger

] nærværende

ledd at dersom

ansvarlig

skal dette fremgår

sak foreligger

myndighet

ingen nærmere

vurdering

virkning eller ikke. Det er ingen vurdering iforhold
kantsone

vurderer

at tiltaket

ikke har

ved sluttbehandlingen.

med skog etterjordlovensforskrift

fra kommunen

om tiltaket

kan få

til anførsel om at det er krav om
av 02.05 1 97 nr. 423 § 6, hvor

om nydyrking

det framgår:
«Når godkjenning
«Ved nydyrking

ikke skalgis:
skal det settes igjen en vegetasjonssone

mot vassdrag.

Langs vassdrag

med

års- sikker vannføring skal sonen være minst 6 meter målt ved normal vannføring. Langs
vassdrag

uten årssikker

stillestående

vannføring

eller rennende

skal sonen være minst2

overflatevann

med årssikker

meter. Som vassdrag

vannføring

og vannløp

årssikker vannføring

dersom det adskiller seg tydelig fra omgivelsene.»

Det gjøres gjeldende

at kommunens

saksbehandling

er beheftet

medfeil

har virket inn på vedtakets innhold, jf.fvl. 5 41, samt medførtfeilfaktum
rettsanvendelsesfeil.
Vedtaket kreves opphevet pga. ugyldighet. "

6

regnes
uten

og mangler
og

som

om tilsyn

i Troms-Anmodning

2.5 Brev til Fylkesmannen

i Troms ble i brev av 09.03.2017 anmodet om å iverksatte
Fylkesmannen
ble forsvarlig behandlet.
påse at klagesaken
herunder
kommune,

Bilag 14: Brev av 09.03.2017 fra advokat Tine Kristiansen
den 15.03.2017,

henvendelsen

besvarte

Fylkesmannen

Kvæfjord

tilsyn overfor

i Troms

til Fylkesmannen

hvor det framgår:

"Vi viser til ditt brev med vedlegg hvor du blant annet ber oss iverksette tilsyn med
påse at din klage på kommunens

herunder

kommune,

Kvæfjord

avgjørelse

blir forsvarlig

behandlet.
Fylkesmannen

i denne type saker. Dersom kommunen

er klageorgan

Vi vil i den forbindelse
følge vil vi få den til behandling.
behandling. "
enforsvarlig
kommunen harforetatt
Bilag 15: Brev av 15.03.2017

fra Fylkesmannen

ikke tar klagen til

blant annet forsikre

i Troms

til Advokathuset

oss om at

Harstad

AS

2.6 Klagesakshehandlingen
kommunes

Kvæfjord
09.03.2017

(vedlegg

Bilag 16: Brev av 21.03.2017
Advokathuset
I brev til Kvæfjord
tiltak i påvente

21.03.2017-

om klagesaksbehandling

orientering

fra Kvæfjord

Harstad

v/ Teknisk

kontor

til

AS

den 16.05.2017,

kommune

kommune

ble kommunen

anmodet

om å stoppe

påbegynt

av befaring.

Bilag 17: Brev av 16.05.2017 fra advokat Tine Kristiansen
Teknisk

svar på brev av

13)

kommune

utvalg i Kvæfjord

behandlet

til Kvæfjord kommune.

saken i møte den 13.06.2017,

og utvalgets

vedtak

lød slik:

1.
2.

den 07.07.2016
Teknisk utvalg viser til vedtak av Kvæfjord kommunes landbruksforvaltning
om planfor nydyrking på gnr. 42/1 Storhågen, Salen, jf. senere klage og klagebehandling.
Teknisk utvalg finner delvis å imøtekomme foreliggende klage fra Advokathuset Harstad av
09. 03.201 7 på vegne av Håvard Salen ved at detfor gjennomføring av planen stilles vilkår
om:
både rundt og ovenfor
hensynssoner
av nødvendige og tilstrekkelige
tilstrekkelig
tilgnr. 42/3 som er beliggende på 42/1,for
drikkevannskilden

— Etablering
sikkerhet

mot enhver ytre form for påvirkning fra landbruksvirksomhet
faglig

-Tilstrekkelig
og 42/3 iform
og bekostes

vurdert

replanting

av en vegetasjonssone

langs etter eiendomsgrensen

7

mellom 42/1

som skal være minst 6 meter bred og besørges
tid etter at saken er avsluttet.

av søker innen rimelig

i området.

3.

utvalg tar utfra

Teknisk

gjennomført

befaring

til etterretning

at de gitte opplysninger

fra

søker om at det vil bli etablert en sone uten nydyrking i 40 meters bredde igangsetter
mot 42/3 og videre at ytterligere

grensen

4.

endelig

vedtak

i saken.

Teknisk utvalg kommer ikke til at de øvrige anførsler fra klager kan tillegges avgjørende
vekt i sakens samlede vurdering, og finner derfor i det øvrige og ville opprettholde tidligere
av 07.07.2016 med tillegg av vedtak

vedtak

Bilag 18: Vedtak i Teknisk
Teknisk
punkt

tiltak vil avvente

utvalg

i Kvæfjord

utvalgi

kommune

av 1 9.02.201 7. "

den 13.06.2017

Kvæfjord kommune

den 03.10.2017,

fattet vedtak

og det fremgikk

av vedtakets

3:
«Teknisk

utvalg vil dog påpeke

vedtaket i TU-sak 29/1 7 er vist til et

at detgjennom

grunnlag for videre håndtering

av saken, iform av avbøtende

tiltak hva gjelder

drikkevannsforsyning
og fallvind. Teknisk utvalg finner at disse bør kunne avstemmes med
forslag til vinddempende
tiltak i foreliggende
notat fra dr. Ing. Per Arne Sundsbø, basert på
at det etableres

en dialog mellom

søker å bidra til etablering
Bilag
Håvard

19: Vedtak

av 03.10.2017

H. Salen har innhentet

ved Institutt

partene.

Teknisk

utvalg ser det naturlig

at kommunen

av slik dialog.»
av Teknisk

utvalg i Kvæfjord
av 23.06.2017,

en faglig vurdering

for bygg, energi og materialteknologi

kommune

av dr. lng. Per Arne Sundsbø

ved Universitetet

i Nord Norge.

Bilag 20: Uttalelse av 23.06.2017 fra dr. lng. Per Arne Sundsbø
Det vises til konklusjonen
på side 5, hvor dr. Sundsbø redegjør for virkningen
av fjernet skog og
forslag til vinddempende
tiltak. Det beste alternativ vil være reetablering
av granskog, som bør
ha minimum
høyde tilsvarende
den høyeste skogen som framgår av flytfoto, figur 5. Skogen må
være bred nok til å kunne motstå kastevind
i angitte retninger. Videre
vurdering
av sikkerheten
i perioden fram til vern- skogen er reetablert

må det gjøres en
i riktige høyde og volum.

Advokathuset

av 13.06.2017

i Harstad

klage den 11.08.2017.

v/undertegnede
Uttalelsen

fra dr. Sunsbø

Bilag 21 Klage av 11.08.2017,
] klagen

19.02.2017

var ugyldige

13.06.2017,

mangler

fra Kvæfjord

Under henvisning
måtte

oppheves

kommune,

vedtaket

på grunn

i sin helhet.

v/ advokat

vedtak

Tine Kristiansen

av 07.07.2016

av 07.07.2016

Vedtaket

i endelig

1-1 i klagen.

ved en delvis omgjøring

og

var beheftet

i vedtaket

av

19.

i klagen ble Kvæfjord

kommune

av ugyldighet.

ble det anmodet

på nytt med ny befaring

Kommunen ble anmodet
forsvarlig ivaretatt:

Harstad

at kommunens

jf. vedlegg

vedtak

er tatt inn som vedlegg

som ikke lot seg reparere

til de ulike momentene

det påklagede
tilrettelegges

og måtte

kommunens

fra Advokathuset

av 1 1.08.2017 ble det gjort gjeldende

med vesentlige

omgjøre

påklaget

hvor eksterne

Videre

fagfolk

måtte

anmodet

om å

om at saken

være til stede.

om å innstille til nytt vedtak i saken hvor følgende forhold ble

8

II

til Kvæjjord kommune med
Det må opprettes en vern skogssone i kommuneplanene
på faglig grunnlag fra
basert
hogstforbud iforhold til vind/naturskade/drikkevann
mattilsynet og uavhengige fagpersoner som professor Sundsbø.
Reetablering av nødvendige og tilstrekkelige hensynssoner, som må innføres i kommunens
på

til gnr. 42/3 som er beliggende

drikkevannskilden

både rundt og ovenfor

databaser,

for tilstrekkelig sikkerhet mot enhver ytre form for påvirkning fra
42/1,
Videre må innføres

i området.

landbruksvirksomhet

luftbåren forurensing,

er viktig å sikre drikkevannskilden
Kommunen bør uttale seg om ansvarsforhold

og tiltak iforhold

til den økte faren for
påse at tiltak er

Videre skal kommunen

vern skog/sikring.

i vedtak fra den kommunale forvaltning.

iverksatt med grunnlag

til eksterne

eller dekke utgifter

bør selv innhente

Kommunen

kommunes

i Troms fattet vedtaki

avgjørelse

av 13.06.2017,

saken den 07.12.2017.
med følgende

av

om konsekvenser

fagfolk

deres forvaltning og hvilke tiltak som må sikres.
Vegetasjonssone ved sameid bekk i grense må reetableres med opprinnelig
Fylkesmannen

Det

tiltaket, herunder hvem som er ansvarlig i

som følge av det gjennomførte

uten tilstrekkelig

perioden

pga. av

mfl.

til gnr. 42/2

naturskade

i dette området

hogstforbud

da det lokale klimaet er sterkt preget av vind/fallvindområdet.

vegetasjon.

stadfestet

Fylkesmannen

"

Kvæfjord

konklusjon:

i Troms at de hensyn som skal vurderes
" Etter en samlet vurdering mener Fylkesmannen
jordloven § 11 med tilhørende forskrift om nydyrking taler for at søknad om nydyrking
innvilges med de vilkår som er satt.
Fylkesmannen
avgjørelse

og stadfester

i Troms viser til ovenstående,

at samtykke

7. Dette innebærer

av 13.06.20]

med dette Kvæfjord
etter jordloven

kommunes

§ 11 er gitt.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre "
vedtak av 07.12.2017

Bilag 22: Fylkesmannens
2.7 Brev til Kvæfjord

kommune

om dialogmøte

—Anmodning

I brev fra denne side av 16.01.2018, ble Kvæfjord kommune anmodet om et dialogmøte. Dette
for å få en nærmere avklaring i forhold til avbøtende tiltak for sikring av drikkevannskilde,
vegetasjonssone

og fallvind.

Av brevet

framgår

"Det er et vilkårforgjennomføring
etableres n dvendi e 0 tilstrekkeli
drikkevannskilden,

for

tilstrekkelig

videre:

at det
naboeiendom
av planen fra tilgrensende
og oven or
e hens nssoner både EM
sikkerhet

mot

enhver

tre

orm

or

åvirknin

ra

a li vurdert
i området. Videre at det skal være tilstrekkeli
landbruksvirksomhet
mellom eiendom 42/1 og 42/3 i form av
replanting langs etter eiendomsgrensen
som skal være minst 6 meter og bekostes av søker innen rimelig tid etter
vegetasjonssone,
at saken er avsluttet.

Det vises til vedtaket pkt. 2, hvor dette framgår
«Teknisk utvalg finner delvis å imøtekomme

og som lyder:

foreliggende

klage fra Advokathuset

av 09. 03.201 7, på vegne av Håvard Salen ved at detforgjennomføring
vilkår om:
9

av planen

Harstad
stilles

i

- Etablering av nødvendige og tilstrekkelige hensynssoner både rundt og ovenfor
drikkevannskilden til gnr. 42/3 som er beliggende på 42/1, for tilstrekkelig sikkerhet mot
enhver ytre form for påvirkning fra landbruksvirksomhet i området.

-Tilstrekkelig faglig vurdert replanting langs etter eiendomsgrensen mellom 42/1
og 42/3 iform av en vegetasjonssone som skal være minst 6 meter bred og besørges og
bekostes av søker innen rimelig tid etter at saken er avsluttet.
Videre vises det til pkt.

3 som lyder:

«Teknisk utvalg tar utfra gjennomført befaring til etterretning at de gitte opplysninger fra
søker om at det vil bli etablert en sone uten nydyrking

grensen mot 42/3 og videre at ytterligere

i 40 meters

bredde igangsetter

tiltak vil avvente endelig vedtak i saken.

I forbindelse med den øvrige klagesaken, jf brev fra denne side av 11.08.20] 7,fattet
Teknisk utvalg vedtak den 03.10.201 7, hvor det framgår at tidligere vedtak i TU-sak 29/1 7
blir å opprettholde og vedtar at saken blir å sende videre til fylkesmannen, jf. vedtakets pkt.

2.
Teknisk utvalg påpeker imidlertid i pkt.3.'
«Teknisk utvalg vil dog påpeke at det gjennom vedtaketi TU-sak 29/1 7 er vist til et
grunnlag for videre håndtering

av saken, iform

av avbøtende tiltak hva gjelder

drikkevannsforsyning og fallvind. Teknisk utvalg finner at disse bør kunne avstemmes med
forslag til vinddempende tiltak i foreliggende notat fra dr. Ing. Per Arne Sundsbø, basert på
at det etableres en dialog mellom partene. Teknisk utvalg ser det naturlig

at kommunen

søker å bidra til etablering av slik dialog.»
Som detframgår ovenfor vurderer Teknisk utvalg at avbøtende tiltak hva gjelder
drikkevannsforsyning
og fallvind bør avstemmes medforslag til vinddempende tiltak som

framgår av notatetfra
etablering

dr. ing. PerArne Sundsbø, og at kommunen søker å bidra til

av slik dialog.

Det viktigefor min klient er at dette blirgjort på en forsvarlig og god måte, uten at han blir
påført ytterligere skade, herunder sakskostnader relatert til sikring i forbindelse med
avbøtende tiltak.
Når kommunen isitt vedtak pålegger tiltakshaver Terje johnsen å etablere og bekoste
avbøtende tiltak, som ovenfor nevnt, forutsettes det at kommunen iverksetter nødvendige
tiltak dersom dette ikke innfris på en forsvarlig måte.
Deres snarlige tilbakemelding

imøteses. "

Bilag 23: Brev av 16.01.2018

fra advokat Tine Kristiansen

til Kvæfjord

kommune

Kvæfjord kommune avviste behovet for dialogmøte den 06.02.2018.
Bilag 24: E-post av 06.02.2018,

fra Kvaefiord kommune

I brev av 22.02.2018 til Kvæfjord kommune ble det vist til at det var beklagelig at kommunen
ikke var villig til å bidra til et dialogmøte,

da dette kunne bidratt
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til minnelig

løsning mellom

partene. Videre ble det henvist til at dialogmøte
den 03.10.2017 pkt. 3, hvor det framgår:
«Teknisk

utvalg vil dog påpeke

grunnlagfor

videre håndtering

var lagt til grunn for vedtaket

i teknisk utvalg

i TU-sak 29/1 7 er vist til et

at det gjennom

vedtaket

av saken, iform

av avbøtende

tiltak hva gjelder

drikkevannsforsyning
og fallvind. Teknisk utvalg finner at disse bør kunne avstemmes med
forslag til vinddempende tiltak i foreliggende notat fra dr. lng. Per Arne Sundsbø, basert på
at det etableres en dialog mellom partene. Teknisk utvalg ser det naturlig at kommunen
søker å bidra til etablering av slik dialog.»
Til tross for påpekn ingen fra politisk

nivå i kommunen,

registreres

det at kommunen

i epost

av 06.02.2018 avviser behov for dialogmøte, og dermed unnlater å bidra til å søke saken
løst minnelig. Noe som medfører at saken må bringes videre for nærmere avklaring enten
via klagebehandling hos sivilombudsmannen,
eventuelt søksmålsvarsel til departementet.
Denne side forutsetter
at avbøtende tiltak hva gjelder drikkevannsforsyning
og fallvind
avstemmes medforslag
til vinddempende
tiltak som framgår
av notatetfra
dr. ing. Per
Arne Sundsbø, uavhengig av saksgangen
videre. Tiltak må iverksettes isamsvar medfaglige

råd slik at dette blir gjort på en forsvarlig
blir påført ytterligere

Vi vurderer det slik at både tiltakshaver
og gjennomføre
nødvendige avbøtende
Den 19.04.2018
datert

og god måte, uten at Håvard Haraldsønn

Salen

skade og kostnader.

ble det gjennomført

og kommunen
tiltak. "

dialogmøte

mellom

er ansvarlige

partene.

for å besørge,

Referatet

bekoste

fra dette møtet

er

26.04.2018.
Bilag 25: E-post og referat

av 26.04.2018,

fra dialogmøte

fra Kvæfjord

kommune

I etterkant av dialogmøtet ble det i brev av 22.05.2018 fra undertegnede
til Kvæfjord kommune
vist til at det ikke er igangsatt tiltak fra kommunens side i forhold til omgjøringsvedtaket
fra
Teknisk

utvalg, jf. vedlegg

17. Videre

er det behov for å avklare

ansvarsforholdene

med hensyn til forsvarlig sikring for å forebygge skade i fremtiden,
ligger hos kommunen.

sakskostnader
forbindelse

i forbindelse

med klagesaken,

signert

jf. vedlegg

kommunens

uforholdsmessige

avvisning av dialogmøte

av Terje johnsen

den 15.05.2018

i

1 brev av

er tatt inn som vedlegg

24.

Bilag 26: Brev av 22.05.2018
Kommunen

herunder

S. Salen er påført

i tid

for dette

med omgjøringsvedtaket.

Grunneiererklæring
22.05.2018,

For øvrig vises det til at Håvard

fremover

hovedansvaret

har ikke besvart

brevet

enkeltvedtak

i saken. Videre

tiltak relatert

til avbøtende

Noe som ikke er i samsvar

er saken

fra advokat

Tine Kristiansen

og har aWist
avsluttet

krav om sakskostnader

fra kommunens

Bilag 27: E-post fra Kvæfjord

i Teknisk

kommune

uten å treffe

vegetasjonssone

utvalg.

datert

27.11.2018

Bilag 28: E-post av 29.1 1.2018 fra adv. Kristiansen
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kommune

side uten nærmere

tiltak for sikring av drikkevannskilde,
med vedtakene

til Kvæfjord

til Kvæfjord

kommune

planer

og

og fallvind.

3. KLAGEANFØRSLER
Klager fikk delvis medhold

i sin klage, som ikke er fulgt opp av kommunen

vedtak. Saken er avsluttet uten iverksetting av avbøtende
Klagers anførsler i klagesaken fastholdes i sin helhet.
3.1 Merknader

knyttet

til vedtak

av 13.06.2017

Det gjøres gjeldende at flere av klagers anførsler
utvalg i Kvæfjord kommune.
Vedtakets

pkt. 4, jf. vedlegg

i samsvar

tiltak opp mot gjeldende

av Teknisk

utvalg

ikke er blitt vurdert

med eget

regler.

i Kvæfjord

kommune

og fulgt opp av Teknisk

15

l vedtaket av 13.06.2017 punkt 4, mangler det en vurdering og begrunnelse på hvorfor teknisk
utvalg ikke kan tillegge klagers øvrige anførsler vekt i sakens samlede vurdering. Det er ikke vist
til hvilke anførsler dette gjelder og grunnlaget for ikke å ta disse til følge. Det fremgår heller ikke
av vedtaket

om avgjørelsen

i teknisk

utvalg er enstemmig

reagerer sterkt på at administrasjonssjefen
anførsler,
uten nærmere
faktisk og rettslig
Det vises til følgende

uttalelse

«Det er i klagesaken
innhenting

ellersframført

Klager

i sitt saksfremlegg
ikke behandler
hans øvrige
begrunnelse.
Dette uten at befaring var gjennomført.

i saksframleggets

av kunnskap

eller om det er dissens.

siste side:

synspunkter

og informasjon

omkring

vannføring

samt uklare grensedragninger

i bekk, mangelfull
mellom 42/1 og

42/3. Sistnevnte må til dels stå som et privatrettslig
forhold mellom de berørte parter.
Administrasjonssjefen
kommer ellers til at deler av de synspunkter
som framføres knapt

kan ha betydning for saken og til dels er gitt proposisjoner
realitet.

«

Til dette vil klager bemerke
dokumentert

som ikke stå iforhold til sakens

at fallvind

faglig vurdering

at tiltaket fra nabo Terje johnsen

feller frisk skog som følge av tiltaket.

av hogst av vernskog

Det vises til brev med vedlegg

har ført til naturskade.
Kommunen

Det er

har ikke foretatt

noen

i Salen.

fra Håvard

Haraldsønn

til Teknisk

utvalg

oversendt

den

12.6.2017, som gjelder merknader
til administrasjonssjefens
saksframlegg
datert 7.6.2017.
Klager savner en nærmere
redegjørelse
for hva som er det faglige grunnlaget
for å bestemme
proposisjonene

og hva som er av betydning

Det gjøres

gjeldende

at kommunen

av klagers

synspunkter

og anførsler

for saken.

ved administrasjonssjefen
som «knapt

har betydning

ikke har konkretisert
for saken

hvilke deler

og er gitt proposisjoner

som ikke står i forhold til sakens realitet». Videre mangler det en nærmere begrunnelse faktisk
og rettslig på hvorfor klagers anførsler ikke har relevans, noe som ikke er i samsvar med
forvaltningsregler

klagesaksbestemmelser,

virket inn på vedtakets
Vedtakets
] vedtaket

innhold og medfører

pkt. 2, jf. vedlegg
av 13.06.2017

jf. fvl. § 33, jf. § 24 og § 25. Saksbehandlingsfeilen

ugyldighet,

har

jf. fvl. § 41.
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punkt 2, er det vist til at det skal etableres

nødvendige

og tilstrekkelige

hensynssoner
både rundt og ovenfor drikkevannet. Kvæfjord kommune har imidlertid ikke gitt
konkrete og faglig vurderte forslag i forhold til etablering, gjennomføring og kostnadsoversikt.
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Det foreligger heller ikke tilstrekkelige
i vedtakets punkt 2.
Vedtakets

pkt. 3. jf. vedlegg

Vedtakets

3 anføres

punkt

7.7.2016

med hensyn til replanting

som vist til

15

å være for upresist.

at en sone uten nydyrking
3.2 Kommunens

faglige vurderinger

i 40 meters

bredde

Den faglige vurderingen

-mangelfull

saksbehandling

og etterfølgende

fra Dr. lng. Sundsbø

viser

er for kort.
saksutredning/

befaring

—vedtak av

vedtak-ugyldig

Det anføres at saken ikke er forsvarlig utredet, med den følge at det hefter vesentlige mangler
ved sakens faktiske grunnlag som har virket inn på vedtaket innhold. Vedtaket er ugyldig og må
oppheves

i sin helhet,

jf. fvl. § 41.

Teknisk utvalg har truffet vedtak på grunnlag
administrasjonssjefens

innstilling

den 7.6.2017

av kommunes

vedtak av 7.7.2016,

og befaring

mellom

partene,

jf. vedtaket

pkt. 1,

hvor det framgår

«Teknisk utvalg viser til vedtak av Kvæfjord kommunes
på gnr. 42/1 Storhågen,

om plan for nydyrking

Sakens realitet er at befaring først ble gjennomført
truffet

av teknisk

teknisk

utvalg.

Administrasjonssjefen

utvalg den 7.6.2017,

området.
som møtte
Befaring

Til stede

oversendte

samme dag som avgjørelse

saksframlegg

befaring

og nærmere

fagkyndig med landbruksfaglig

var kun sakens

parter,

den 07.07.2016

klage og klagebehandling.

den 13.6.2017,

uten at det var foretatt

Klagers krav om uavhengig

imøtekommet.

landbruksforvaltning

Salen, jf. senere

utvalgsmedlemmer

og innstilling

til

undersøkelse

av

kompetanse
og rådgiver

er

ble ikke

Birger Bjørnstad,

på vegne av administrasjonssjefen.

på området

ble gjennomført

Det ble ikke skrevet

befaringsrapport,

merknader

før saken

etter at saken var ferdig utredet
med mulighet

skulle avgjøres

i teknisk

for sakens

av saken, jf. epost av 12. og 13. juni 2017 sendt

Kvæfjord

kommune

vurderinger

ved klagesaksbehandlingen,

Det anføres
utredning

at kommunen
og undersøkelser

i vedtaket

til rådgiver

til å komme

med

anmodning

om

Birger Bjørnstad.

at det foreligger

tilstrekkelig

faglige

som denne side ikke kan slutte seg til.

i sin saks- og klagebehandling
under

kommune.

utvalg. Det til tross for klagers

utsettelse

legger likevel til grunn

parter

av Kvæfjord

ikke har foretatt

saks- og klageprosessen.

faglig forsvarlig

Det vises til at Kvæfjord

kommune

fattet positivt vedtak i saken den 7.7.2016, kun seks uker etter søknaden ble framsatt. Berørte
naboeiendommer
ble ikke varslet mht. mulighet for å uttale seg om faktiske forhold av
betydning
basert

for tiltaket

lokalkunnskap

og gitt klagerett.

Kommunen

ignorerte

som ville bidra til saksopplysning,

relevansen

noe som ikke er i samsvar

grunnleggende
krav til saksutredning
og saksbehandlingskrav
annet punktum mfl. Det ble ikke foretatt befaring av området
om vernskog,

kulturminner,

fallvind,

vannføring

lokalkunnskap

i bekk/vegetasjonssoner,

mv, som anført

i ovennevnte

13.

13

av å innhente

erfarings-

med

etter naturmangfoldloven
§7
for å kartlegge nærmere spørsmål
om drikkevann

blir berørt,

klage av 9.3.2017 på side 2-3, jf. bilag

!

Kommunen har i sitt vedtak av 7.7.2016 og 13.6.2017 kun knyttet løse merknader til klagers
og utredning. Det er vist til
anførsler, basert på synsinger, uten faglig forsvarlig undersøkelser
empiri

ikke ser

at kommunen
forsvarlig vurdering. Det gjøres gjeldende at det er bekymringsfullt
behovet for fagkyndig kompetanse, sett hen til de strenge lovkrav på området.
§ 6 følger at enhver

Av naturmangfoldloven

aktsomt

skal opptre

en

og underlagt

framlagt

som kreves

kildehenvisning,

vitenskapeligbasert

uten nærmere

for å

og gjøre det som er rimelig

for det
i § 4 og § 5. Aktsomhetsplikten
jf. forvaltningsmålene
unngå skade på naturmangfoldet,
stiller krav
Denne bestemmelsen
offentlige er nært knyttet opp til § 8 (kunnskapsgrunnlaget).
så langt det er rimelig skal baseres
om at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet,
kunnskap.
på eksisterende og tilgjengelig vitenskapelig og erfaringsbasert

forvaltningsloven

§ 17.

3.3 Kommunens

saksbehandling

søknad

innvilget

kommune

Kvæfjord
manglende

- manglende

sjekk på avkryssing

og

grøfteplan

for manglende

til tross

på

virkning

klagebehandling

og etterfølgende

fra tiltakshaver

§ 1 og etter

og skogbruksloven

av tiltakets

vurdering

søknadsbehandlingen

under

naturmangfoldet

mv. i

nr. 1480 om saksbehandling

odelsloven

jordloven,

etter konsesjonsloven,

i saker

kommunen

av 2.5.1997 nr. 423 §§ 7 flg.

forskrift om nydyrking

følger også av forskrift av 08.12.2003

Utredningsplikten

1995 nr. 23 § 3 og§ 11

av 12.mai

etter jordloven

saksutredningsansvar

Det vises til kommunens

annet ledd, med tilhørende

med konsekvensutredning.

om at det ikke var relevant

Det forhold at søknaden fra tiltakshaver ikke inneholdt grøfteplan skulle medført at søknaden
ble avslått, jf. forskrift om nydyrking § 7 andre ledd andre setning hvor det framgår:

planlagt

drift av nydyrkingsarealet.»

I vedtak av 7.7.2016
virkninger

om

og for øvrig inneholde opplysninger

av en plan forgrøfting,

"Søknaden skalfølges

det videre

framgår

fra søker Terje Johnsen

savner

klager

vurdering

og nærmere

ingen saksopplysning

tiltaket

eller andre

ville få for naturmangfoldet

av hvordan

viktige

miljøhensyn.
Som anført
forhold

pr. d.d. en nærmere
tiltaket

til hvilke virkninger

av området

i forbindelse

klagers anførsler
Drikkevannskilde

vassdrag/bekki

og sameid

Det vises til

eller klagesaksbehandlingen.

på side 3 i klage av 9.3.2017 vedrørende
grense

manglende

konsekvensutredning.
for

Planen

av nydyrkingstiltaket.

er berørt

vurdering

fagkyndig

noen nærmere

har. Det ble ikke foretatt

med søknadsprosessen

i

fra kommunen

og vurdering

faglig utredning

og plan
nydyrking skulle ikke vært godkjent slik den forelå, bla. fordi godkjent nydyrkingsareal
for tiltak etter
ikke har tatt hensyn til dette. Det vises til forskrift om konsekvensutredninger
av 19.12.2014

sektorlover

nr. 1758

§ 2 første

bokstav

ledd

b), for søknad

om tillatelse

som nevnt i vedlegg ll, hvor det følger at «Også mindre tiltak skal behandles
ikke kan utelukkes

at tiltaket

kan få vesentlige

virkninger

for tiltak

etter § 3 dersom det

for naturmangfold

eller andre

viktige

miljøhensyn.»
Søknaden

ble godkjent av kommunen

virkninger.

Det vises til at ansvarlig

uten nærmere
myndigheti

vurdering

forbindelse
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av om tiltaket ville kunne få

med behandlingen

av søknad

for et

vedlegg ll—tiltak plikter å ta stilling til om tiltaket kan få vesentlige
3 første

følger det av femte ledd at dersom ansvarlig

ledd. Videre

ikke har vesentlige
l forbindelse

virkninger

av betydning
jf. forskrift

har kommunen

imidlertid

for blant annet
om nydyrking

3.4 Kommunens

jf. vedlegg ill, jf. §
vurderer

at tiltaket

skal dette fremgår ved sluttbehandlingen.

med klagesaken

pkt. 2 og 3. Det savnes

virkninger,
myndighet

vurdering

av 02.05

saksbehandling

gitt klager medhold i denne anførsel, jf. vedtakets

en nærmere

faglig vurdering

av om det er behov

av hvilke virkninger

for vegetasjonssone

tiltaket

utover

har

6 meter,

197 nr. 423 § 6.

—mangelfullt

grunnlag

oversendt

høringsinstanser

l vedtak av 7.7.2016 øverst på side 2 framgår at kommunen har sendt tiltaket på høring den
3 1.5.2016 til fire høringsinstanser.
Saken ble oversendt seks dager etter at søknaden ble
fremmet, midt i fellesferien.
Dette uten nærmere
undersøkelser
og befaring av området opp mot
tilgrensende
naboeiendommer
og berørte interessenter
i området. Ingen naboer var varslet og
gitt uttalerett.
Saken ble oversendt
søknaden,

til høringsinstanser

uten nærmere

utredning

til tross for at saken er kompleks
bekk, vegetasjonssoner,

Det gjøres gjeldende
høringsinstansene,
vedtak

på bakgrunn

og avklaring

og berører

om drikkevann

om det var behov

spørsmål

blir berørt,

at det hefter vesentlige
som har virket

av det tiltakshaver

relatert

kulturminner

innhold,

krysset

av i

for konsekvensutredning.

til vernskog,

Det

fallvind, vannføring

mv.

mangler ved grunnlaget

inn på vedtakets

hadde

som er oversendt

den videre

til

klagesaksprosess

og

av 13.6.2017.

3.5 Feil rettsanvendelse

og saksbehandlingsfeil

Videre anføres at det hefter
hele saksprosessen.

vesentlige

mangler

og feil ved kommunes

rettsanvendelse

under

i kommunens vedtak av 7.7.2016 på side 2 under landbruksfaglige
vurderinger følger en
«oppramsing» av noen få bestemmelser
i lov om naturmangfold
§§ 8-12, som det kort vises til,
uten nærmere vurdering og vektlegging av lov kriteriene opp mot sakens faktum.
Det anføres

at kommunen

naturmangfoldloven

ikke har foretatt

Det følger av naturmangfoldloven
vurdering

og vektlegging

beslutningen.
er relevante,
medvirke

en riktig rettsanvendelse

opp mot

§§ 8-12.
§ 7 annet

av prinsippene

punktum

som framgår

at offentlig
i lovens

myndighet

plikter

å foreta

§§ 8—12,som skal framgår

en

av

Dette innebærer
at det i vedtaket skal sannsynliggjøres
i hvilken grad prinsippene
hvordan de er vurdert i den enkelte saken, og hvilke vekt de er tillagt. Dette skal

til at vedtaket

får legitimitet,

åpenhet

om hva som er vurdert

og hvordan

det er

vurdert.

Unnlatelse av å følge § 7 er en saksbehandlingsfeil
som kan medføre at vedtaket bli ugyldig.
Dette framgår av veileder på side 14 og 15 fra Miljøverndepartementet
til naturmangfoldloven—
T-2012-1514

(T-1514).
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Videre følger det av klage av 9.3.2017 at klager ikke aksepterer tiltak som er iverksatt av
grunneier av gnr. 42/1. Det er anført at all skog i Troms fylke er vernskog. Kommunen har ikke
behandlet rettslig anførsel fra klager opp mot gjeldende regler i skogbrukslovenå
12.
3.6 Fylkesmannens
Berørte

- vedtak

klagesaksbehandling

naboeiendommer

ble ikke varslet

av 07.12.2017
til å uttale

og gitt mulighet

seg i forhold

til søknaden

av 25.05.2016 fra Terje johnsen. l Fylkesmannens vedtak av 07.12.2017, jf. vedlegg 22 er det vist
til at Håvard S. Salen har rettslig klageinteresse,
jf. forvaltningsloven
§ 28, siden hans
naboeiendom til tiltaket var berørt. Fylkesmannen har ikke kommentert det manglende varselet
noe ytterligere.
Håvard

S. Salen ble ikke varslet

om det aktuelle

tiltaket,

noe han nødvendigvis

etter både forvaltningslovens
regler og etter forskrift om nydyrking
hans ble direkte berørt av tiltaket. Det følger for øvrig av rundskriv
en naboeiendom
l vedtaket

som blir direkte

fra Fylkesmannen

konsekvensutredning

av tiltaket

gjelder

for tiltak etter sektorlover
at også mindre

for et område

har videre

etter § 3 dersom

tiltak skal behandles

at

krav til å foreta

på 43 dekar, jf. forskrift

vist til forskrift

nr. 1758 § 2 første

av 19.12.2014

krav på

har klagerett.

vises det til at det ikke har vært noe absolutt

siden nydyrkingen

§ 6 siste ledd. Fylkesmannen

nydyrking
fremgår

berørt

hadde

§ 9, da naboeiendommen
M-19/97 om nydyrking,

en

om

om konsekvensutredninger

ledd bokstav

b, vedlegg

ll, hvor det

det ikke kan utelukkes

at tiltaket

kan få vesentlige virkninger
for naturmangfold
eller andre viktige miljøhensyn.
Fylkesmannen
konkluderte
med at siden tiltaket var så lite kan det vanskelig sies å ha vesentlige virkninger.
bemerkes
fra denne side at forskrift av 19.12.2014
nr. 1758 er opphevet og erstattet
om konsekvensutredninger
av 21.06.2017
nr. 854, og trådte i kraft 01.07.2017.
Det gjørers

gjeldende

lovforståelse.

at Fylkesmannens

Av ovennevnte

vurdering

forskrift

på dette

punktet

om konsekvensutredning

Det

av forskrift

må bero på feil

framgår:

"at også mindre

tiltak

skal behandles etter § 3 dersom det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få vesentlige virkninger for
naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn "
Den sakkyndige

vurderingen

av 23.06.2017,

av dr. Ing. Per Arne Sundbø,

konkluderer

med at

skogen ideelt sett skulle ha vært bevart med de eksisterende
lokale vindforholdene.
Det fremgår
videre av vurderingen
at reetablering
av skog eller andre vinddempende
tiltak, bør prosjekteres

nærmere

med hensyn til ønsket vinddempende

innhentet

av Håvard

virkning. Den sakkyndige

S. Salen selv, etter at Kvæfjord

kommune

vurderingen

fattet sitt vedtak

er

i saken

den

13.06.2017.
Det vises også til Mattilsynets
har tilstrekkelig
drikkevann

kommunens

grunnlag

er oppfylt,

sakens

å komme

at saken

jf. vedlegg
i forskrift

9, hvor det fremgår
om vannforsyning

ikke har vært tilstrekkelig

at de ikke
og

utredet

da

ble truffet.

ble først gjennomført

utvalg i Kvæfjord
parter

av 20.01.2017,
til om kravene

noe som også tilsier

vedtak av 13.06.2017

Befaring i området
Teknisk

vurdering

til å ta stilling

kommune.
med merknader

den 13.06.2017,

Det ble ikke skrevet
før saken

samme dag som vedtaket
befaringsrapport,

skulle avgjøres

i teknisk

ble truffet av

med mulighet
utvalg.

Det er ikke

blitt foretatt befaring av området for å kartlegge tiltakets virkninger knyttet til vernskog,
fallvind, vannføring i bekk/ vegetasjonssoner,
om drikkevannet ble berørt mv.
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Kvæfjord kommune har ikke innhentet tilstrekkelig informasjon etter forskrift av 21.06.2017 nr.
864 om konsekvensutredninger før de fattet vedtaket av 13.06.2017. Dette må også ses i
sammenheng med forvaltningslovenå
17.
Fylkesmannen

viser til at før kommunens

opplyst. Dette fremkommer
vedtaket
vedtaket

vedtak av 07.07.2016

av kommunens

på grunn av nye opplysninger.
av 07.07.2016 var tilstrekkelig

ble truffet var saken svært lite

vedtak av 13.06.2017,

hvor de delvis omgjorde

Fylkesmannen viser til at det derfor ikke er relevant om
opplyst slik klager anfører. Slik Fylkesmannen ser det er

spørsmålet om saken er godt nok utredet før nytt vedtak treffes. Videre uttaler fylkesmannen at
det imidlertid kan tenkes at denne saken likevel er tilstrekkelig opplyst. ] Fylkesmannens
vedtak vises det videre til at ingen av høringsinstansens
og at det måtte antas at høringsinstansene

hadde innvendinger

har den relevante

til å gi tillatelsen,

kunnskapen.

Tiltaket ble sendt på høring den 31.05.2016 til fire høringsinstanser, til tross for manglende
konsekvensutredning

og befaring.

Høringsinstansenes

uttalelser

er dermed basert på et

mangelfullt faktisk grunnlag. Fylkesmannens vurdering av hvorvidt saken har vært tilstrekkelig
opplyst i henhold til forvaltningsloven
§ 17, synes å bære preg av å være en form for
sirkelargumentasjon.
Saken har ikke vært tilstrekkelig
Kvæfjord

kommune

opplyst, jf. forvaltningsloven

og Fylkesmannen

i Troms har truffet

§ 17, dette medfører

sine vedtak på bakgrunn

at både
av et

mangelfullt faktisk grunnlag, og konsekvensen må bli at vedtakene oppheves.
4. OPPSUMMERT
Oppsummert

anføres at vedtakene

fra Kvæfjord kommune

og Fylkesmannen

i Troms må

oppheves som ugyldige, da det er grunn til å regne med at de påpekte manglene ved vedtakene
har virket bestemmende på vedtakenes innhold, jf. forvaltningsloven
§ 41.

Denne saken gir et bilde av en lovstridig forvaltningspraksis

fra Kvæfjord kommune i sin

behandling av saker av stor betydning for naturgrunnlaget
og sikkerheten til mennesker og dyr.
Kommunen og Fylkesmannen har ikke i tilstrekkelig
grad ryddet opp i alvorlige feil og mangler
som anføres å foreligge i nærværende
Sivilombudsmannen
anførsler

sak.

anmodes om en nærmere vurdering

av sakens faktiske forhold

opp mot gjeldende rettsregler.

Kopi av klagen er sendt til Fylkesmannen

i Troms og Kvæfjord

Med hilsen
r

Azi/M
Tine

Kristiansen

advokat
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kommune.

og klagers

Kvæfjord kommune
Teknisk kontor

Ørreten Eiendom AS
Sigerfjordveien 172
8406 SORTLAND

Vår dato:
Vår ref:

17.12.2018
2018/149

Deres dato:
Deres ref:

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Kjell Rune Nymoen
77023126

Gnr 19 Bnr 32 - Fylkesmannen i Troms har stadfestet kommunens vedtak i
klagesak vedr tidsbegrenset dispensasjon
Det vises til dokumenter i saken
Fylkesmannen i Troms har i sin klagebehandling stadfestet kommunens vedtak. Vedtaket kan
ikke påklages.
Det forventes derfor at arbeidet med en reguleringsplan iverksettes.
Kommunens saksbehandler og kontaktperson på regulering er Helge Stoltenberg
helge.stoltenberg@kvafjord.kommune.no
Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål
Med hilsen
Kjell Rune Nymoen
Ingeniør
Vedlegg:
 Fylkesmannens vedtak klagebehandling

Kopi til:
Gullesfjord Eiendom AS

Dr. Daaes vei 21, 8300 SVOLVÆR

Administrasjonssjefen i Kvæfjord kommune Her

Postadresse:
E-post:
Besøksadresse:

Bygdeveien 26, 9475 Borkenes
postmottak@kvafjord.kommune.no
Bygdevegen 26, 9475 Borkenes

Telefon:
Telefaks:

77 02 30 00
77 02 30 01

Bankgiro:
Org.nummer:

4730 19 99999
972 417 998 MVA

%
TROMS

f(ä/

fylkeskommune

Næringsetaten

ROMSSA fylkkasuohkan

utgis.!)

«)3?w

i r ' 3, 7374

Gratanglaks AS
Kystkulturveien 1747

-,

9470 GRATANGEN

” "'"
.—

* ;,

Vår ref.:

Saksbehandler:

Arkiv:

14/8175-25
Løpenr.:
7759/19

Frode Mikalsen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 81 51

U43 AKVA
Deres ref.:

T-G-7
GRATANGLAKS
AS
MATFISK AV LAKS, ØRRET

Dato:
13.02.2019

988 365 777 - AKVAKULTURTILLATELSE
OG REGNBUEØRRET

FOR

Det vises til melding på e-post fra Deres Stein Ivar Antonsen, datert 22.01.19, om
samlokalisering av tillatelse T-G-7 tilhørende Gratanglaks AS på lokalitetene 1 I330
Åmundsvika,

32917 Gregusvika

og 31 177 Hilderkleiva.

VEDTAK
Troms fylkeskommune

gir med dette Gratanglaks

AS tillatelse

til samlokalisering

av tillatelse

T-G-7 på lokalitetene l 1330 Åmundsvika, 32917 Gregusvika og 31 177 Hilderkleiva.
Lovhjemmel
Vedtaket er fattet av Troms fylkeskommune

med hjemmel

akvakultur (akvakulturloven) og forskrift av 22.12.2004
for laks, ørret og regnbueørret

Gratanglaks
disponerer

(1aksetildelingsforskrilten)

i lov av 17.6.2005

nr. 79 om

nr. 1798 om tillatelse til akvakultur
§ 37.

AS sine tillatelser er etter dette fordelt som følger på de lokaliteter som selskapet
i Troms:

Lokalitet

MTB

Lok. nr.

Kommune

Ånderkleiva

l 1339

Ibestad

4500

T-G-4,

T-G-7

Kasteberget

31757

Ibestad

5500

T-G-4,

T-G-7,

T—T-5

Gregusvika

32917

Ibestad

5400

T-G-4,

T-G-7,

T-G-12*,

Bjørnstein

1 1340

Ibestad

4500

T—G-4. T-G-7

Jekteberget

3613 7

Ibestad

3600

T-G-7

Skardbergvika

10550

Gratangen

3120

T—G-7, T-G-12*

Åmundsvika

1 1330

Gratangen

2700

T-G-7,

Besøksadresse
Strandveien
13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

(tonn)

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

Klarerte

tillatelser

T-T-5

T—T-5

Bankgiro
4700 04 00064
lnternettadresse
www.tromsfylke.no

Org.nr.
864870732

2
Skjærvika

l 1334

Gratangen

3120

T-G-4,

M yrlandshaug

1 1332

Gratangen

5 5 00

T-G-4 T-G-7 T-G-12*
” * *! T-T—5
”
T- G- 13

32257

Harstad

5500

T-G-4, T-G-7. T-T-5

31 177

Kvæfjord

3600

T-G-7, T-T-5

Kjøtta V
Hilderkleiva

T-G-7.

T-G-12*.

T-T-5

* T-G-12 er visningstillatelse
** T-G-l3 er grønn tillatelse gruppe A
Det vises også til akvakulturregisteret
http: utm.liskcridirtiø.

på Fiskeridirektoratets

hjemmeside:

BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE
Tillatelsen omfatter ingen fysiske endringer på lokalitetsnivå.
tillatelse

T-G-7 på lokalitetene

11330 Åmundsvika.

32917 Gregusvika

og er derfor behandlet etter laksetildelingsforskriften
ettersom innehaver allerede disponerer de aktuelle
på høring hos kommune og sektormyndigheter.

bortsett fra registering

av

og 31177 Hilderkleiva,

§ 37 Melding ved samlokalisering
lokalitetene.

Saken har følgelig

ikke vært

VILKÅR
Tillatelsen er gitt på de vilkår som framgår
framgår av tabellen over.

av siste tillatelsesdokument

på de lokalitetene

som

KLAGEADGANG
Vedtaket

kan påklages

av sakens

fra det tidspunktet

underretningen

om dette i vedlagte

(./.) orientering.

parter

eller andre

om avgjørelsen

med rettslig

klageinteresser

I medhold av forvaltningsloven
§ 27b blir det satt som vilkår for å reise søksmål
til å klage er uttømmende
benyttet.

Med vennlig

hilsen

Gunnar Davidsson
avdelingsleder

Dette dokumentet

Frode Mikalsen
spesialrådgiver

er godkjent

elektronisk

0g krever ikke signatur.

Vedlegg:

Skjema "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak"
Kopi:
Kystverket i Troms og Finnmark. Postboks 1502. 6025 ÅLESUND
Fylkesmannen
I Troms og Finnmark, Statens hus, Damsveien
l 9815 VADSØ
Fiskeridirektoratet
region Nord. Postboks 185, Sentrum 5804 BERGEN
Mattilsynet
Region Nord, Felles Postmottak,
Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL
Gratangen kommune, Postboks 23, 9471 GRATANGEN

Ibestad kommune.

Rådhuset.

9450 HAMNVIK

Kvæfjord kommune, Bygdevn. 26. 9475 BORKENES
Jarle Magnar Bratbak - Pedersen

Guri Ellila Brodahl

innen 3 uker

er kommet fram til vedkommende

part, se

at anledning

(1) Avsender

(forvaltningsorganels

stempel)

Melding om rett til å klage
forvaltningsvedtak

Troms fylkeskommune
Næringsetaten
Postboks 6600
9296 TROMSØ

(2) Dato

(3) Mottaker

(4) Klageinstans

(Forvaltningsloven

§ 27 tredje

over

ledd)

13.02.19

Gratanglaks

(navn

og adresse)

AS

Troms fylkeskommune

9470 GRATANGEN

Denne

meldingen

gir viktige

opplysninger

hvis De ønsker

å klage over vedtak

De har fått underretning

om.

Klagerett

De har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan De klage til?

Klagen sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Hvis vi ikke tar
klagen til følge, sender vi den til klageinstansen, jf. rubrikk (4).

Klagefrist

Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag De mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for
oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet.
Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget
fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det.

Rett til å kreve begrunnelse

Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik begrunnelse
før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen.

Innholdet

De må presisere

i klagen

— hvilket vedtak De klager over
— årsaken til at De klager
— den eller de endringer som De ønsker
— eventuelt andre opplysninger
Klagen må undertegnes.
Utsetting
føringen

av gjennomav vedtaket

Rett til å se saksdokumentene
og til å kreve veiledning

Kostnader

ved klagesaken

Klage til
Sivilombudsmannen

Særlige

som kan ha betydning

for vurderingen

av klagen

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid
søke om å få utsatt gjennomføringen
av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er
avgjort.
Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om
dette finnes i forvaltningsloven
§ 18 og § 19. De må i tilfelle ta kontakt med
oss, jf. rubrikk (1). De vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om
framgangsmåten
og om reglene for saksbehandlingen.
De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om
fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller
Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til
Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven
ha krav på å få dekket vesentlige kostnader
som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klageinstansen (jf. rubrikk (4)) vil orientere Dem om retten til å kreve slik dekning.
Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side,
kan De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Sivilombudsmannen
kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin
vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om
det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i
saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage
avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere
bringe saken inn for Sivilombudsmannen.

opplysninger

0073B (Godkj.05-95)Elektroniskutgave

ADVOKATHUSET

HARSTAD

AS

Medlemnicr av Advokatforeningen

§
Kjetil Krokeide, advokat(H)
Mobil; 922 05 528
E-post: krokeide@harstadlaw. no

Kvæfjord kommune

Tore Mevik, advokat

leveien

9475 BORKENES

Mobil: 906 65 784
E-post: mevik@harstadlaw. no
Tine Kristiansen, advokat

Mobil: 414 06 484
E-post: kristiansen@harstadlaw.no

Vår ref.

Deres ref.

2017/691

TK

Ansvarlig advoliat
Tine Kristiansen

Harstad
18.02.2019

PURREBREV - AD. KLAGESAK - HÅVARD HARALDSØNN SALEN - NYDYRKING I KVÆFJORD
KOMMUNE

Viser til tidligere korrespondanse i saken, senest undertegnedes e-post av 29. 11. 2018.
På vegne av Håvard Haraldsønn Salen er det fremmet krav om dekning av sakskostnader relatert
til saken. Kommunen har ikke besvart undertegnedes henvendelser av 22. 05. 2018 og
29. 11. 2018.

Krav om deknin av sakskostnader

Det ble i brev av 22.05.2018 fremmet krav om at Kvæfjord kommune dekker Salens
sakskostnader i forbindelse med klagesaken. Kravet som fremgår av undertegnedes brev er
gjengitt som følger:

"Håvard Haraldsønn Salen er påført uforholdsmessige sakskostnader i forbindelse med
klagesaken, herunder kommunens avvisning av dialogmøte i forbindelse med omgjøringsvedtaket
Det anmodes om at kommunen dekker Salens advokatutgifter relatert til etterfølgende arbeid i
forbindelse med omgjøringsvedtaket, herunder utgifter relatert til dialogmøtet som totalt utgjør 16
timer x 1750,- inkl. mva. = totalt kr. 28.000,-. Deres snarlige tilbakemelding imøteses."
Bilag l: Brev fra adv. Kristiansentil Kvæfjord Kommune, datert 22.05.2018
Kravet er ikke besvart, til tross for purring i epost den 29. 11.2018. Kvæfjord kommune har
dermed avvist kravet uten å treffe enkeltvedtak i saken.

Det anmodes om at Kvæfjord kommune vurderer kravet og treffer vedtak i saken.
Man lende svar relatert til e- ostav29.11.2018

Videre har Kvæfjord kommune ikke besvart undertegnedes henvendelse i e-post av 29. 11. 2018.
I e-posten gjøres gjeldende at Kvæfjord kommune ikke kan avslutte saken uten å besvare brev

fra undertegnede og treffe vedtak i saken. Kvæfjord kommune henvendte seg til sakens parter i
form av en e-post 27. 11. 2018 og opplyste om at saken ble ansett avsluttet fra kommunens side.
Bilag 2: E-post fra Birger Bjørnstad, rådgiver i Kvæfjord kommune til Håvard
Haraldsønn Salen, datert 27. 11. 2018

Postboks 249, 9483 Harstad - Bakkegt. l, 9405 Harstad
Driftskonto: 4730 05 17923 - Klientkonto: 4730 3110433 - Eiendomsmeglingskonto: 4730. 06. 03641
Telefon: 77 00 13 80 - Telefaks: 77 00 13 89 - Organisasjonsnr.: 912 184 722

Det fremgår av e-posten at Kvæfjord kommune har avsluttet saken uten nærmere planer og
tiltak relatert til avbøtende tiltak for sikring av drikkevannskilde, vegetasjonssone og fallvind,

hvilket ikke er i samsvar med vedtakene truffet av Teknisk utvalg i sak 29/17. Beslutningen om
å avslutte oppfølgingen av saken ble påklaget av undertegnede, men er ikke blitt besvart av
Kvæfjord kommune.

Bilag 3: Epost fra adv. Kristiansen til Kvæfjord kommune, datert 29. 11. 2018

Det anmodes om at kommunen gir saken den nødvendige oppfølgingsom følgerav vedtaket fra
Teknisk utvalg og foretar en avklaring av ansvarsforholdene i saken.
I tillegg til ovennevnte krav på 28. 000,- krever Salen dekket advokatutgifter relatert til
purringen den 29.11.2018 og oppfølgende purrebrev av 18.02.2019, 3 timer x 1750, inkl. mva.=

kr. 5250,-. Krav relatert til saken som framgår av ovennevnte brev utgjør totalt kr. 33 250,inkl. mva.

Deres snarlig tilbakemelding imøteses innen mandag 04.03.2019.

Etter denne tid vil saken oversendes til Fylkesmannen for videre klagebehandling.

Med hilsen

Tine Kristiansen
advokat

Gjenpart: klient

ADVOKATHUSET

HARSTAD AS

Medlemmer av Advokatforeningen

^o.

^ -

Kvæfjord kommune

Kjetil Krokeide. advokat (H)
Mobil: 922 05 528

Bygdeveien 26
9475 BORKENES

E-post: krokeide@harscadlaw. no

Tore Mevik, advokat
Mobil: 906 65 784

E-post: mevik@harstadlaw. no
Tine Kristiansen, advokat
Mobil: 4\4 06 484
E-post: kristlansen@harstadlaw. no

Vår ref.
TK

Deres ref.

Ansvarlig advokat

2017/691

Tine Krisdansen

Harstad

22.05.2018

AD. OPPFØLGING AV VEDTAK I TEKNISK UTVALG TU SAK 29/17 -HÅVARD HARLADSSØNN
SALEN

Viser til ovennevnte sak, herunder dialogmøte mellom partene den 19.04.2018. Videre vises det
til kommunens e-post og referat av 26. 04.2018.

Vedlagt følgersignertgrunneiererklæringfra Terje Johnsen.
Bilag l: Grunneiererklæring signert av Terje Johansen den 15. 05.2018.

Som det fi-amgår av kommunens referat omhandlet dialogmøtet oppfølgingav omgjøringsvedtak
etter klage fra Salen. KIageanførslerfor øvrigrelatert til del som ikke ble omgjort av kommunen
var ikke tema for dialogmøtet.
Av omgjøringsvedtaket fra Teknisk utvalg følger at avbøtende tiltak hva gjelder
drikkevannsforsyning og fallvind bør avstemmes med forslag til vinddempende tiltak som
fi-amgår av notatet fra dr. ing. Per Arne Sundsbø. Det er pr. d. d. ikke igangsatt tiltak fra
kommunens side i forhold til vedtaket. Videre er det behov for å avklare ansvarsforholdene

framover i tid mht. forsvarlig sikring for å forebygge skade i framtiden. Vi er av den oppfatning
at hovedansvaret ligger hos kommunen.
Håvard Haraldsønn Salen er påført uforholdsmessige sakskostnader i forbindelse med
klagesaken, herunder kommunens avvisning av dialogmøte i forbindelse med
omgjøringsvedtaket. Det anmodes om at kommunen dekker Salens advokatutgifter relatert til
etterfølgende arbeid i forbindelse med omgjøringsvedtaket, herunder utgifter relatert til

dialogmøtet som totalt utgjør 16 timer x 1750,- inkl. mva. = totalt kr. 28.000,-. Deres snarlige
tilbakemelding imøteses.
Me

'

en

ti4/l/c'
TineKristians n
advokat

Gjenpart: Klient

Postboks 2-49. 9483 Harstad - Bakkegt. l. 9405 Harstad
Drifiskonco: 4730 05 17923 - Klientkonto: 4730 3110433 - Eiendomsmegllngskonco; 4730.06.03641
Telefon; 77 00 13 80 - Telefaks: 77 0013 89 - Ort|anisas|onsnr.; 912 184 722

BILAG 7"
GRUNNEIERERKLÆRING
Jeg, Teqe Salen, adresse Hoklandsveien 95, 9475 Borkenes, gnmneier til gnr 42 bnr l Salen i
1911 KvæJQord, gir med ønske om en minnelig og onaforent tøsmng samtyldce til at fi-amtidig
nydyrking på min eiendom i Salen inneiifor rammene av vedtak i tekmsk utvalg i Kvæ^ord
kommune under TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen. Salen - klagesak: plan for nydyrking
med videre i møte 13. 6.2017 i tillegg skal avgrenses ved en tenkt linje tmkket rett sørover fra
eksisterende grense(gjerde) mot gbnr 42/3.
Nydyrking og alle tUtak som er foifcundet med nydyrking på gbnr 42/1 blir kun å skje vest for
denne linjen.

Den hensynssone som følger av denne linjentrer i stedet for etablering av en (hensyns)sone
utm nydyrking i 40 meter bredde på gbnr 42/1 regnet langsetter grensen mot gbnr 42/3.
Hovedfonnålet med en slik avgrensing er etablering av nødvendig og tilstrekkelig
hensynssone både mndt og ovenfor drikkevanaskildea tU gbnr 42/3. Drikkevannsldlden er
beliggende inne på niin eiendom gbor 42/1, der hefter fi-a tidligere en tinglyst vaiun-ett av
25.4.2005 for drilckevannskUden, jferidæring av 2. 5. 1996 om slik rett til vannforsyning.
I tråd med TU-sak 29/17 og videre TU-sak 34/17 i crøte 3. 10.2017, skal dette tUtaket
avstemmes med forslag til vinddempende tUtak slik beskrevet av Pr. Per-Ame

Sundsbø/Outdoor Enviromnent Technology i notat N144-17. Grunneier av gbnr 42/3 tillate å
plante vemskog i henhold til notat N144-17, og drive skjøtsel av denne. Det skal i

hensynssonen være hogstforbud for sikring av naturlig og plantet vemskog. Planting og
skjøtsel av vemskog i hensynssonea, samt vegetasjonssoner ved vassdrag, slffll etter emghet, i
helhet bekostes og gennomfiares av grunneier på gbnr 42/3.
Henssynssonens nordligste punkt blir knekkpunktet i nuværeide grmse(g}erde) mellom

eiendommene gbm- 42/1 og gbnr 42/3 beli^eade omlag 50 meter rett vest for ^øsbygningea
tilhørende gbnr 42/3 og deretter tenkt en Unje fra dette punktet rett sørover omlag 175 meter
til høgspentlinjen som passerer over eiendommene. Med høgspetrtlinjen som sørlig
avgrensing og grensen mellom gbnr 42/1 og 42/3 som østlig avgrensmg danner dette et
trekantlignende onn-åde på omlag 8 Vi dekar slik som vist på btrtskisse som mngår i denne
erklæring,
Daine erklæring kaa tinglyses som heftelse på min eiendom gnr 42 bnr l.

Hokland, den .. A?;:..^......2018

^.e-..
Teii8 Johnsen
Grunneier

^l

BILAG 2
Tine Kristiansen
Fra:

Håvard Haraldsønn Salen <h-sale@online. no>

Sendt:

27. november 2018 20:55
Tine Kristiansen

Til:
Emne:

Fwd: 2017/691/Kvæfjord kommune: TU-sak 29/17 Gbnr42/1 Storhågen,
Salen - plan for nydyrking m. v.

Med vennlig hilsen
Håvard Haraldsønn Salen

Opprinnelig melding

Emne:2017/691/Kvæ^ord kommune: TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking
m. v.

Dato:26. 11. 201811:19

Fra:Birger Bjømstad <Birger. Bjomstad@kvafjord. kommune. no>

Til;Håvard Salen <h-sale@online. no>, Terje Johnsen <johnsenjerje@yahoo. no>
Kopi til:Kristin Myreng Grimstad <Kristin.Myreng.Grimstad@kvafjord. kommune. no>, Merete Hessen
<Merete.Hessen@kvafjord. kommune. no>, Rolf Ingar Eggum
<Rolf.Ingar.Eggum@kva^ord.kommune.no>

Ref. : epost fra Kvæfjord kommune av 14. 6. 2018 vedrørende oppfølging av vedtak i teknisk utvalg under
TU-sak 29/17 i møte 13. 6.2017, hvortil de involverte parter ikke har gitt noen tilbakemeldinger

Kvæ^ord kommune har brakt i erfaring at Håvard Salen og Terje Johnsen, som del av sakens oppfølging,
har inngått overenskomst om ivaretakelse av (le)plantingen innenfor den hensynssone på om lag 8 '/z dekar
som ble inntegnet i kartskisse under vårt dialogmøte 19.4.2018. Kartskissen er vedlegg til

grunneiererklæringavgitt av Terje Johnsen 2.5.2018, så vel grunneiererklæringsom kartskisse var vedlegg

til kommunens epost av 14. 6.2018

Kommunen vil, gitt slik overenskomst, avslutte den videre oppfølging av saken

mvh

Birger Bjømstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune

BILAG
Tine Kristiansen
Fra:

Tine Kristiansen

Sendt:

29. november 2018 16:59

Til:
Kopi:

'Merete Hessen'; 'Birger Bjørnstad'

Emne:

VS: 2017/691/Kvæfjordkommune: TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen,

'Håvard Haraldsønn Salen"

Salen - plan for nydyrking m.v.
29. 11. 201816:59:08

Advisor:

Viser til ovennevnte sak, senest kommunens e-post av 26. 11.2018 sendt til partene i saken, uten kopi til
undertegnede. Det til tross for at Håvard Haraldsønn Salen bistås av advokat i saken. Videre det faktum at vi fortsatt

venter på tilbakemelding på brev sendt 22.05.2018, som fortsatt ikke er besvart.
Av deres e-post framgår det avslutningsvis at kommunen vil avslutte den videre oppfølging av saken. Noe som ikke

£*<s£pt£'es fra denne side. Det vises til vårt brev av 22.05.2018 vedrørende oppfølgingav vedtak truffet av Teknisk
utvalg TU sak 29/17- Håvard Hantdsønn Salen, som pr. d. d. fortsatt ikke er bfcs 'sr'. av kommunen.
Av brevet framgår følgende"

Viser til ovennevnte sak, herunder dialogmøte mellom partene den 19. 04. 2018. Videre vises det til
kommunens e-post og referat av 26.04.2018.
Vedlagt følger signert grunneiererklæring fra Terje Johnsen.
Bilag l: Grunneiererklæring signert av Terje Johansen den 15. 0S. 2018.
Som det framgår av kommunens referat omhandlet dialogmøtet oppfølging av omgjøringsvedtak
etter klage fra Salen. Klageanførsler for øvrig relatert til del som ikke ble omgjort av kommunen
var ikke tema for dialogmøtet.
Av omgjøringsvedtaketfra Teknisk utvalg følger at avbøtende tiltak hva gjelder
drikkevannsforsyning ogfallvind bør avstemmes med forslag til vinddempende tiltak som

framgår av notatet fra dr. ing. Per Arne Sundsbø. Det er pr. d. d. ikke igangsatt tiltak fra
kommunens side i forhold til vedtaket. Videre er det behov for å avklare ansvarsforholdene

framover i tid mht forsvarlig sikring for å forebygge skade i framtiden. Vi er av den oppfatning at
hovedansvaret ligger hos kommunen.

Håvard Haraldsønn Salen er påført uforholdsmessige sakskostnader i forbindelse med
klagesaken, herunder kommunens avvisning av dialogmøte i forbindelse med
omgjøringsvedtaket Det anmodes om at kommunen dekker Salens advokatutgifter relatert til
etterfølgende arbeid i forbindelse med omgjøringsvedtaket, herunder utgifter relatert til
dialogmøtet som totalt utgjør 16 timer x 1750, - inkl. mva. = totalt kr. 28. 000, -. Deres snarlige
tilbakemelding imøteses.
Som nevnt er brevet pr. d. d. ikke besvart, og kommunen har ikke truffet enkeltvedtak vedrørende krav om

sakskostnader, med påfølgende klagerett. Videre har kommunen unnlatt å følge opp vedtak truffet av Teknisk
utvalg.

Det er pr. d. d. ikke igangsatt tiltak fra kommunens side som etterspurt. Det er videre behov for avklaring mht.
ansvarsforholdene.

Det registreres at kommunen avslutter saken uten å besvar. vårt brev/ av 22.05.2018, Noe som ikke akseptere^fra
denne side.

.f

På vegne av Håvard Hsraldsønn Salen oversendes saken til Sivilombudsmannen, som varsles om uforsvarlig

saksprosess og manglende oppfølging av kommunalt vedtak truffet av Teknisk otvalg.
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Med vennlig hilsen
Tine Kristiansen
Advokat

Mobil + 47 4140 64 84
Telefon: 77 00 13 87
kristiansen harstadlaw. no
Advokathuset Harstad AS,
P^tbcks 249. 9483 Harstad,
Bakkegata l, 9405 Harstad
KONFIDENSIELT

Denne e-post med eventuelle vedlagte dokumenter er kun beregnet for den angitte adressat og kan innenolde taushftsbelagte
cppiyiwgtr

Dersom De ikke

rett mottaker

er

av

e-posten,

ber vi

vennligst

misbruker opplysningenei denne e-post.

om

at De snarest tar kontakt med vårt k: ntrr cg ikke

Fra: Håvard Haraldsønn Salen [mailto:h-sale@online.no]
Sendt: 27. november 2018 20:55
Til: Tine Kristiansen <kristiansen@harstadlaw. no>

Emne: Fwd: 2017/691/Kvæfjord kommune: TU-sak 29/17 Gbnr42/l Storhågen, Salen - plan for nydyrking m. v.

Med vennlig hilsen
Håvard Haraldsønn Salen

Opprinnelig melding

Emne:2017/691/Kvæfjord kommune: TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking
m. v.

Dato:26. 11,201811:19
Fra:Birger Bjømstad <Bir er. B'omstad

TU:Håvard Salen <h-sale

kvaford. kommune. no>

online. no>, Terje Johnsen <'ohnsen te 'e

Kopi til:Kristin Myreng Grimstad <Kristin. M

en . Grimstad

ahoo. no>

kvaford. kommune. no>, Merete Hessen

<Merete. Hessen a^kvaf ord. kommune. no>, Rolf Ingar Eggum
<Rolf.In ar. E

m

kvaford. kommune. no>

Ref-: epost fra Kvæ^ord kommune av 14.6.2018 vedrørende oppfølgingav vedtak i teknisk utvalg under
TU-sak 29/17 i møte 13. 6.2017, hvortil de involverte parter ikke har gitt noen tilbakemeldinger

Kvæfjord kommune har brakt i erfaring at Håvard Salen og Terje Johnsen, som del av sakens oppfølging,
har inngåttoverenskomst om ivaretakelse av (le)plantingen innenforden hensynssone på om lag 8 */2dekar
som ble inntegnet i kartskisse under vårt dialogmøte 19. 4.2018. Kartskissen er vedlegg til
grunneiererklæring avgitt av Terje Johnsen 2. 5.2018, så vel gruimeiererklæring som kartskisse var vedlegg

til kommunens epost av 14.6.2018

2

Fra: Tine Kristiansen (kristiansen@harstadlaw.no)
Sendt: 18.02.2019 13:34:54
Til: Merete Hessen; Birger Bjørnstad
Kopi: 'Håvard Haraldsønn Salen'
Emne: Purrebrev-klagesak-Håvard Haraldsønn Salen- Nydyrking -Salen i Kvæfjord kommune
Vedlegg: SKM_C30819021813240.pdf
Vedlagt oversendes purrebrev i ovennevnte sak.
Brevet er også sendt pr. post.

Med vennlig hilsen
Tine Kristiansen
Advokat
Mobil + 47 41 40 64 84
Telefon: 77 00 13 80
kristiansen@harstadlaw.no
Advokathuset Harstad AS,
Postboks 249, 9483 Harstad,
Bakkegata 1, 9405 Harstad
KONFIDENSIELT
Denne e-post med eventuelle vedlagte dokumenter er kun beregnet for den angitte adressat og kan inneholde taushetsbelagte
opplysninger. Dersom De ikke er rett mottaker av e-posten, ber vi vennligst om at De snarest tar kontakt med vårt kontor og ikke
misbruker opplysningene i denne e-post.
-----Opprinnelig melding----Fra: skanner@harstadlaw.no [mailto:skanner@harstadlaw.no]
Sendt: 18. februar 2019 13:25
Til: Tine Kristiansen <kristiansen@harstadlaw.no>; Maria Ege <ege@harstadlaw.no>
Emne: Skan fra kopimaskin
Se vedlegg for skannet dokument.
Du kan ikke svare på denne e-post!

Fra: Birger Bjørnstad (Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 27.02.2019 07:15:57
Til: 'kristiansen@harstadlaw.no'
Kopi: Fylkesmannen Troms og Finnmark; Håvard Salen; Terje Johnsen; Kristin Myreng Grimstad; Merete Hessen;
Rolf Ingar Eggum
Emne: 2017/691-57/Kvæfjord kommune: TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking med
videre
Vedlegg:
Ref.: TK/nedenforstående epost med vedlegg
Ad: Krav om dekning av sakskostnader
Tidligere henvendelse til Kvæfjord kommune om (dekning av) sakskostnader er besvart i tredje avsnitt i vår epost
14.6.2018 10:56. Kommunen åpner her for å vurdere dekning av tilleggskravet på sakskostnader. Det er således ikke
korrekt at Kvæfjord kommune ikke har besvart kravet om dekning av sakskostnader. Vi kan ikke se å ha mottatt
noen tilbakemeldinger i forhold til det som her ble skissert fra kommunens side, utover høstens «purringer»
Ad: Manglende svar relatert til epost av 29.11.2018
I forhold til (påstått) manglende svar på Deres epost av 29.11.2018 16:59, viser vi også til Kvæfjord kommunes svar
gitt i tidligere epost 14.6.2018 10:56 hvor vi omtalte oppfølgingen av TU‐sak 29/17 med videre. Vi nøyer oss i denne
omgang igjen med å presisere at vedtaket i TU‐sak 34/17 ikke er noe «omgjøringsvedtak» i saken slik det skapes et
inntrykk av i Deres brev av 22.5.2018, men at dette representerer Kvæfjord kommunes oversendelse av klagesaken
til fylkesmannen for videre behandling. I kortform har fylkesmannen 7.12.2017 stadfestet Kvæfjord kommunes
avgjørelse i saken
Kvæfjord kommunes epost 26.11.2018 11:19 direkte til sakens parter Håvard Salen og Terje Johnsen var en
konsekvens av to forhold. For det første nær et halvt års fravær av tilbakemeldinger i forhold til det som ble
framført i kommunens epost 14.6.2018 10:56. For det andre erfarte vi at Håvard Salen medio mai måned tok
kontakt med Terje Johnsen for ved eget initiativ å prøve å forlike saken. Håvard Salen kom da etter avtale noen
dager senere til Kveøya for å drøfte saken med Terje Johnsen, hvoretter de konkluderte at Håvard Salen selv skulle
forestå leplantning i Salen samtidig som Terje Johnsen ikke skulle drive noen former for landbruksaktiviteter
innenfor det området som framgikk i kartskissen satt opp i vårt møte 19.4.2018 og som senere også var del av
vedlegget til kommunens epost 14.6.2018 10:56
Med tillegg av vilkåret om etablering av nødvendige og tilstrekkelige hensynssoner både rundt og ovenfor
drikkevannskilden til gbnr 42/3, oppfattet vi at dette skapte et tilstrekkelig grunnlag for oppfølging av vedtaket i
TU‐sak 29/17. Fraværet av leplanting slik som skissert i TU‐sak 29/17 alt fra sommeren 2017, må som tidligere
påpekt ligge utenfor kommunens ansvar
Det påpekes i eposten av 29.11.2018 16:59 at Kvæfjord kommune henvendte seg direkte til Håvard Salen «til tross
for at Håvard Haraldsønn Salen bistås av advokat i saken». Bakgrunnen for dette er overnevnte initiativ til direkte
dialog mellom partene som vi valgte å se positivt på, sammenholdt med etterfølgende tidsforløp mellom juni og
slutten av november måned hvorved vi oppfattet at Håvard Salen ikke lenger ble bistått av advokat. Sett i ettertid,
var dette en feilvurdering og som vi tar til etterretning, jf ellers reglene i forvaltningsloven § 12
Det påpekes også at kommunens beslutning om «å avslutte saken ble påklaget av undertegnede, men er ikke blitt
besvart av Kvæfjord kommune». Vi kan ikke se å ha mottatt noen slik klage utover at det i eposten 29.11.2018 16:59
er vist til at dette «ikke aksepteres fra denne side» hvoretter det umiddelbart framkom at saken på vegne av
Håvard Salen oversendes Sivilombudsmannen, jf tilsendt kopi av brev 30.11.2018 til Sivilombudsmannen. Kvæfjord
kommune har etter dette avventet eventuell forespørsel fra Sivilombudsmannen om å avgi uttalelse som ledd i
mulig saksbehandling der
Det vises i eposten nedenfor til at opplysninger i denne med vedlegg kun er beregnet for den angitte adressat. Vi
vil for ordens skyld opplyse om at dokumentene er journalført i Kvæfjord kommunens arkivsystem og slik at vi
ikke kan se noe grunnlag for å unnta disse fra allmennhetens innsyn, gitt at noen retter forespørsler om slikt
innsyn, jf reglene i offentlighetsloven § 3 med videre

Denne epost vil bli forelagt teknisk utvalg i Kvæfjord kommune som referatsak i første møte

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune

‐‐‐‐‐Opprinnelig melding‐‐‐‐‐
Fra: Tine Kristiansen [mailto:kristiansen@harstadlaw.no]
Sendt: mandag 18. februar 2019 13:35
Til: Merete Hessen; Birger Bjørnstad
Kopi: 'Håvard Haraldsønn Salen'
Emne: Purrebrev‐klagesak‐Håvard Haraldsønn Salen‐ Nydyrking ‐Salen i Kvæfjord kommune
Vedlagt oversendes purrebrev i ovennevnte sak.
Brevet er også sendt pr. post.

Med vennlig hilsen
Tine Kristiansen
Advokat
Mobil + 47 41 40 64 84
Telefon: 77 00 13 80
kristiansen@harstadlaw.no
Advokathuset Harstad AS,
Postboks 249, 9483 Harstad,
Bakkegata 1, 9405 Harstad
KONFIDENSIELT
Denne e‐post med eventuelle vedlagte dokumenter er kun beregnet for den angitte adressat og kan inneholde
taushetsbelagte opplysninger. Dersom De ikke er rett mottaker av e‐posten, ber vi vennligst om at De snarest tar
kontakt med vårt kontor og ikke misbruker opplysningene i denne e‐post.
‐‐‐‐‐Opprinnelig melding‐‐‐‐‐
Fra: skanner@harstadlaw.no [mailto:skanner@harstadlaw.no]
Sendt: 18. februar 2019 13:25
Til: Tine Kristiansen <kristiansen@harstadlaw.no>; Maria Ege <ege@harstadlaw.no>
Emne: Skan fra kopimaskin
Se vedlegg for skannet dokument.
Du kan ikke svare på denne e‐post!

Fra: Viktor Lavik (Viktor.Lavik@lenvik.kommune.no)
Sendt: 08.03.2019 16:02:50
Til: ellen.beate.lundberg@balsfjord.kommune.no; tore.uthaug@dyroy.kommune.no; Erik Myre;
ole.k.severinsen@gratangen.kommune.no; Hugo Thode Hansen; Merete Hessen; Erling Hanssen; Frode Skuggedal;
Torbjørn Simonsen
Kopi: Nils Foshaug (Ap); Marit Alvig Espenes (Ap); Odd Ronald Nilsen; Eva Ottesen; Halvar Hansen; Torbjørn
Larsen; bernhardt.halvorsen@lavangen.kommune.no; Terje Bertheussen; Helene Berg Nilsen
Emne: VS: Administrativ representant til vannområdeutvalget
Vedlegg: Representant til administrativ gruppe.pdf;Organisasjonskart - Foreløpig utkast.jpg;Mandater Vannområdeutvalget i Sør- og Midt-Troms.pdf;Referat 2-18 - Bardu 16. November.pdf
Hei, her kommer en påminnelse til kommunene som enda ikke har besvart tidligere utsendte brev og e‐post.
Det ønskes at kommunene velger en administrativ representant til Vannområdeutvalget i Sør‐ og Midt‐Troms
snarest mulig, slik at vi får til et oppstartsmøte i den administrative gruppen før sommeren.
I utsendt brev står følgende: «Til administrativ prosjektgruppe er det ønskelig med representanter som har
vannfaglig tilknytning, og kan eksempelvis være fra etater som landbruk, kommunalteknikk og miljø. Men det
viktigste er at representanten har tid og engasjement til å være med på dette.»
Jeg håper dere kan få dette utført snarest.

Jeg setter styringsgruppen som kopimottagere, slik at de også har mulighet til å følge dette opp.
Mvh
Viktor Lavik

Viktor Lavik | Vannområdekoordinator Sør- og Midt-Troms
Plan og tekniske tjenester
Tlf. +47 48 04 72 37
www.lenvik.kommune.no

Fra: Viktor Lavik
Sendt: fredag 25. januar 2019 16:04
Til: Alf Rørbakk <alf.rorbakk@tranoy.kommune.no>; Ann Kristin Trondsen
<AnnKristin.Trondsen@Sorreisa.kommune.no>; Bjørn Fredriksen <Bjorn.Fredriksen@lenvik.kommune.no>; Ellen
Beate Lundberg <ellen.beate.lundberg@balsfjord.kommune.no>; Erik Myre <erik.myre@malselv.kommune.no>;
Erling Hanssen <erling.hanssen@lavangen.kommune.no>; Frode Skuggedal
<frode.skuggedal@salangen.kommune.no>; Hugo Thode Hansen <hugo.thode.hansen@harstad.kommune.no>;
Håvard Gangås <havard.gangsas@bardu.kommune.no>; Lena Hansson <lena.hansson@torsken.kommune.no>;
Merete Hessen <merete.hessen@kvafjord.kommune.no>; Ole K. Severinsen
<OleK.Severinsen@gratangen.kommune.no>; Roe Jenset <roe.jenset@ibestad.kommune.no>; Torbjørn Simonsen
<torbjorn.simonsen@skanland.kommune.no>; 'Tore Uthaug' <tore.uthaug@dyroy.kommune.no>; Wenche
Pedersen <Wenche.Pedersen@berg.kommune.no>
Kopi: 'Matthias Zielke' <Matthias.Zielke@tromsfylke.no>
Emne: Administrativ representant til vannområdeutvalget
Hei, den 03.12.2018 ble det utsendt et brev til alle kommunene, der undertegnede ba kommunene utpeke én
administrativ representant til Vannområdeutvalget i Sør‐ og Midt‐Troms.
Responsen så langt har vært lav, tross for at brevet er åpnet av alle postmottak. Derfor sender jeg brevet + vedlegg
på e‐post til alle rådmennene, og ber dere undersøke hvor langt administrasjonen har kommet i denne prosessen.

Sørreisa og Tranøy kan se bort fra denne e‐posten ettersom representanter der er valgt.
Mvh Viktor Lavik

Viktor Lavik | Vannområdekoordinator Sør- og Midt-Troms
Plan og tekniske tjenester
Tlf. +47 48 04 72 37
www.lenvik.kommune.no

PLAN OG TEKNISKE TJENESTER

Til alle mottakere

Deres ref.:

Vår ref.: 18/4710 - 25527/18 - 036 K54

Dato: 26.11.2018

Representant til administrativ gruppe - Vannområdeutvalget i Sørog Midt-Troms
Hei,
Vannområdeutvalget i Sør- og Midt-Troms er i ferd med å opprette en administrativ
gruppe, og ber dermed kommunene om å stille med én representant fra administrasjonen.
Vannområdeutvalget er et interkommunalt prosjekt, og skal aktivt følge opp
vannforskriften og Regional forvaltningsplan for vannregion Troms. Utvalget har i dag en
styringsgruppe bestående primært av ordførere/varaordførere.
Til administrativ gruppe er det ønskelig med representanter som har vannfaglig tilknytning,
og kan eksempelvis være fra etater som landbruk, kommunalteknikk og miljø. Men det
viktigste er at representanten har tid og engasjement.
Kommunenes administrative representanter skal sikre fremdrift og god faglig oppfølging
av arbeidet med vannforskriften. Dette innebærer blant annet oppfølging av tiltak, foreslå
nye tiltak, utarbeidelse av prosessdokumenter, involvere frivillige interessenter,
gjennomføre oppgaver i tråd med retningslinjer fra styringsgruppen m.m. Administrativ
gruppe skal bidra til samordning på tvers av kommunegrensene ved oppfølging av
Regional forvaltningsplan for vannregion Troms.
Styringsgruppen har åpnet for at én representant kan representere flere kommuner, gitt at
vedkommende kjenner kommunene godt. Frem til en administrativ representant er valgt,
har styringsgruppen utpekt rådmennene til å være midlertidige representanter.
Vedlagt ligger gruppens mandater, organisasjonskart og referat fra møtet i Bardu 16.
November 2018.
Med vennlig hilsen
Viktor Lavik
Vannområdekoordinator
Tlf. +47 48 04 72 37
Viktor.Lavik@lenvik.kommune.no
Lenvik kommune
Postboks 602
9306 Finnsnes

Telefon
Faks:

+47 77 87 10 00

Org.nr: 939 807 314

Besøk:

Rådhusveien 8

www.lenvik.kommune.no
postmottak@lenvik.kommune.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Kopi til:
Troms Fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
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Sør – og Midt-Troms vannområdeutvalg

Mandat og oppgaver
Organisering
Et vannområdeutvalg består ofte av en styringsgruppe, administrativ prosjektgruppe,
referansegruppe og underliggende faggrupper.

Styringsgruppa
Styringsgruppa består av politiske representanter, fortrinnsvis ordfører/varaordfører fra hver
kommune. Aktuelle sektormyndigheter deltar som observatører. Gruppen velger selv leder
og nestleder. Vannområdekoordinator deltar som sekretær for styringsgruppa.
Mandat:
Styringsgruppa er ansvarlig for den overordnede fremdriften, måloppnåelse og økonomi.
Gruppa skal samordne og sikre konsensus omkring det faglige arbeidet i vannområdene.
Gruppa skal også sørge for at prosessen foregår på en hensiktsmessig måte, og i tråd med
sentrale føringer fra vannregionmyndigheten.












Ansvar og oppgaver:
Aktivt jobbe for å fremme saker av lokal betydning
Godkjenne det faglige arbeidet i prosjektet, herunder vannområdenes tiltaksanalyser
som innspill til vannregionens forvaltningsplan.
Jobbe for politisk forankring av vannområdearbedet i kommunene
Sørge for nødvendige politiske avklaringer
Ta avgjørelser i saker som fremmes av vannområdekoordinator på vegne av
administrativ gruppe.
Ta avgjørelser i prinsipielle spørsmål
Tilrettelegge for god medvirkning fra frivillige organisasjoner, næringsorganisasjoner
og grunneierorganisasjoner
Vedta hvilke fellesprosjekter som vannområdene skal prioritere
Vedta budsjett og regnskap
Vedta framdriftsplan som konkretiserer hvilke oppgaver som skal gjennomføres hvert
år med fastsatte frister/milepæler og angivelse av ansvarlige

Oppgaver til leder og nestleder av vannområdeutvalget (VOU):





Leder av VOU leder alle møter i VOU
Leder av VOU skal ha god dialog med vannområdekoordinator i den daglige driften av
vannområdene. Leder godkjenner saksliste til møter i VOU før den sendes ut
Nestleder av VOU er vara for leder i alle funksjoner
Leder og nestleder er også vannområdetutvalgets representanter inn i
vannregionutvalget (ca. 2-3 møter i året)

Det er mulighet for leder og nestleder å dele oppgavene mellom seg hvis det vurderes å
være mer praktisk.

Administrativ prosjektgruppe
Administrativ prosjektgruppe består av én representant fra administrasjonen i hver
kommune, inkludert ledere for de respektive faggruppene, samt vannområdekoordinator.
Stort sett er det representanter fra etater som landbruk, kommunalteknikk, og miljø. I tillegg
deltar aktuelle sektormyndigheter når dette er hensiktsmessig. Gruppen velger selv leder,
nestleder. Vannområdekoordinator er sekretær for gruppen.
Mandat:
Kommunenes administrative representanter skal sikre framdrift og god faglig oppfølging av
prosjektet. Gruppa skal bidra til samordning over kommunegrensene i tiltaksoppfølgingen.










Ansvar og oppgaver:
Tar økonomiske avgjørelser innenfor den rammen som er gitt av styringsgruppa
Utarbeider saker som skal fremmes for styringsgruppa
Gjennomføre oppgaver i tråd med vedtak og retningslinjer fra styringsgruppa og
overordnede myndigheter
Hvert enkelt medlem av prosjektgruppa er ansvarlig for å informere og etablere
eierskap til prosjektet i sin kommune
Hvert enkelt medlem av prosjektgruppa skal arbeide for at tiltak blir iverksatt og fulgt
opp i sin respektive kommune. Dette gjelder alle aktuelle fagområder
Hvert enkelt medlem av gruppa skal holde seg oppdatert over aktiviteten til de
respektive faggruppene
Holde referansegruppa orientert om aktiviteter innenfor vannområdene
Jobbe for administrativ forankring av vannområdearbeidet i kommunene

Faggruppene
Faggrupper etableres (og avvikles) ved behov. Vanligvis etableres det faggrupper på
Landbruk, vann/avløp og økologi. Disse består av én representant fra hver kommune.

Representantene er fortrinnsvis fagpersoner. Relevante interessegrupper kan også delta på
faggruppenivå. I tillegg deltar aktuelle sektormyndigheter når dette er hensiktsmessig.
Gruppene velger selv en leder fra en av kommunene, som også deltar i administrativ
prosjektgruppe. Vannområdekoordinator er sekretær for gruppene.
Mandat:
Faggruppene skal sikre gode faglige bidrag til prosjektet innen sitt fagområde.







Ansvar og oppgaver:
Være fagansvarlige
Gjennomføre bestillinger fra prosjektgruppa
Definere miljøproblemer i forhold til sitt fagområde og utarbeide forslag til tiltak
Foreslå og initiere delprosjekter overfor prosjektgruppa
Hvert enkelt medlem av faggruppen skal jobbe for å skape eierskap i sin respektive
etat/organisasjon

Vannområdekoordinator
Vannområdekoordinator er daglig leder av vannområdene, både administrativt og faglig. Det
omfatter bl.a. daglig ledelse, koordinering, økonomistyring og sekretariatsfunksjon for
prosjektet.















Ansvar og oppgaver:
Innkalle til møter, forberedelse av saksdokumenter, føring av referat og oppfølging av
vedtak
Legge frem saker for styringsgruppa på vegne av prosjektgruppa
Utarbeide forslag til budsjett og fremlegge dette for styringsgruppa
Samordner arbeidet i de tre vannområdene på tvers av kommunegrensene
Bidra til å utarbeide og videreutvikle tiltaksanalyser og overvåkningsprogrammer i de
aktuelle vannområder
Bistå kommunene med oppdatering av vann-nett
Bidra til at kommunene får gjennomført og samordnet nødvendig
problemkartlegging der dette trengs
Være bindeledd mellom frivillige, kommuner, sektormyndigheter og
vannregionmyndigheten
Bidra til planlegging, organisering, koordinering og igangsetting av delprosjekter.
Ha ansvar for prosjektets framdrift og informasjonsflyt.
Innhente faglig bistand ved behov.
Utarbeide nødvendige prosessdokumenter, inkludert handlingsplan og årsrapport.
Ansvar for å søke tilgjengelige midler fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen m.fl.





Legge til rette for lokal medvirkning og engasjement.
Være vannområdenes representant utad
Sikre effektiv/god kommunikasjon mellom styringsgruppe og referansegruppe

Referansegruppe
Referansegruppen er åpen for alle med interesse for vannmiljøet og kan bestå av ulike
organisasjoner, lag, foreninger, næringslivsaktører m.fl. lokalt og regionalt. Gruppen velger
selv grad av engasjement.







Ansvar og oppgaver:
Kan gi innspill til alle saker av betydning for måloppnåelse i vannområde, for
eksempel karakteriseringsarbeidet, problemkartleggingen, brukermål,
tiltaksanalysen, handlingsplaner m.m.
Avgi høringsuttalelser ved høring av planer
På selvstendig grunnlag bringe saker inn for prosjektgruppa eller styringsgruppa
Bidra med forankring av prosjektet i egen organisasjon og i lokalmiljøet

Referat

Sør- og Midt-Troms Vannområdeutvalg – møte nr. 2-2018
Dato/tid: 16.11.2018 / kl. 11:00 – 14:00
Møtested: Kommunestyresalen, Bardu
Møteleder: Per Åke Heimdal
Møte innkalt av/ referent: Viktor Lavik

Møtedeltakere tilstede:
Kommune
Balsfjord
Bardu
Bardu
Berg
Dyrøy
Harstad
Ibestad
Kvæfjord
Lenvik
Lavangen
Salangen
Sørreisa
Tranøy

Deltaker
Odd R. Nilsen
Per Åke Heimdal
Toralf Heimdal
Roar Å. Jakobsen
Marit A. Espenes
Halvar J. Hansen
Katrine M. Nordgård
Torbjørn Larsen
Louis S. Edvardsen
Bernhardt Halvorsen
Sigrun W. Prestbakmo
Jan-Eirik Nordahl
Birgit Andreassen

Stilling
Varaordfører
Plan- og utviklingsleder
Ordfører
Ordfører
Ordfører
Leder - Planutvalget
Prosjektleder
Ordfører
Leder – Utvalg for miljø og forvaltning
Ordfører
Ordfører
Ordfører
Varaordfører

Sektormyndighet
Vest-Agder FK

Deltaker
Tanja Øverland

Stilling
Vannområdekoordinator

Deltaker
Eva Helene Ottesen
Nils Ole Foshaug
Helene berg Nilsen
Fred Ove Flakstad

Stilling
Ordfører
Ordfører
Ordfører
Ordfører

Forfall:
Kommune
Gratangen
Målselv
Skånland
Torsken

Referat
Møteagenda
Saksnr

Sak

8/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

9/18

Presentasjon av status på arbeidet i Sør- og Midt-Troms v/Viktor Lavik

10/18

Presentasjon av hvordan de jobber i Vannregion Agder v/Tanja Øverland

11/18

Valg av leder og nestleder

12/18

Forankring av tre dokumenter: «Hovedutfordringene i vannområdene»

13/18

Opprettelse av administrativ prosjektgruppe (orientering)

8/18 - Godkjenning av innkalling og saksliste
Behandling:
Ingen innvendinger

Vedtak:
Saksliste godkjent
9/18 - Presentasjon av status på arbeidet i Sør- og Midt-Troms v/Viktor Lavik
Vannområdekoordinator oppsummerte status på arbeidet i Sør- og Midt-Troms så langt.
Styringsgruppas rolle ble belyst, og det ble understreket hvor viktig det er å få opprettet administrativ
arbeidsgruppe. Administrativ gruppe vil sørge for at kommunene oppnår eierskap til arbeidet med
vannforskriften. Vannområdekoordinator vil da også få en kontaktperson å forholde seg til ved
oppfølging av arbeidet.

10/18 – Presentasjon av hvordan de jobber i Vannregion Agder v/Tanja Øverland
Vannområdekoordinator fra Agder vannregion presenterte hvordan de jobber med vannforskriften i
sitt område. De avviklet sin styringsgruppe etter at regional forvaltningsplan var vedtatt, men de har
erfart at dette er utfordrende i forhold til videre forankring av vannforskriftsarbeidet. Særlig nå som
planene skal rulleres trengs det politisk forankring, og vannområdene i Agder har kommet med innspill
til VRU om å få opprette ny styringsgruppe.
Uten politisk forankring blir også den administrative deltakelsen svak. I tillegg har de lav politisk
representasjon fra vannområdene i vannregionutvalget (VRU).
De har administrative arbeidsgrupper som aktivt jobber med oppfølging av forvaltningsplanen. Disse
gruppene samler lokalkunnskap, kartlegger hovedutfordringer, utarbeider tiltaksanalyser, foreslår
tiltak, følger opp tiltaksprogram m.m.

Referat
11/18 – Valg av leder og nestleder
Behandling:
Eva Helene Ottesen hadde på forhånd klarert med vannområdekoordinator at ho var villig til å ta
lederrollen dersom ingen stilte. Dette ble også realiteten.
Jan-Eirik Nordahl ble fremhevet som en god nestlederkandidat ettersom han stiller til gjenvalg i sin
kommune.
Det var spørsmål angående tidsrom for disse vervene. Det ble enighet om at Leder og Nestleder sitter
frem til neste kommunevalg. Leder og Nestleder vil bli innkalt til møte med vannregionutvalget
allerede i Januar 2019.

Vedtak:
Leder:
Eva Helene Ottesen
Nestleder:
Jan-Eirik Nordahl
12/18 – Forankring av tre dokumenter: «Hovedutfordringene i vannområdene»
Behandling:
Hvert vannområde skal utarbeide et dokument som belyser hovedutfordringene i vannområdet.
Innleveringsfristen er veldig kort (21.01.2019), og vannområdekoordinator ba om fullmakt til å
utarbeide dokumentene under forutsetningene organiseringen har i dag.
Det var skepsis i forhold til kvaliteten disse dokumentene vil få, med tanke på at den lokale
medvirkningen høyst sannsynlig blir lav på så kort tid. Høringsperioden vil dermed bli svært viktig.
Vannområdekoordinator vil i utgangspunktet benytte seg av de data som foreligger på vann-nett
(Norge sin database for vannmiljø) når dokumentene utarbeides. Høringsperioden vil være fra 1. april
til 30. juni 2019.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt

13/18 – Opprettelse av administrativ prosjektgruppe (orientering)
Vannområdekoordinator kommer til å sende et brev ut til kommunene, der det bes at kommunene
oppnevner en representant til administrativ gruppe.

Referat
Det ble enighet i utvalget om at Rådmennene er kommunenes administrative representanter frem til
det eventuelt oppnevnes en ny.
Det ble også foreslått at flere kommuner kan ha én felles representant. Dette alternativet er fullt mulig
dersom representanten kjenner de gjeldende kommunene veldig godt.

Tilleggsinformasjon
Balsfjord lurte på hvorvidt det er nødvendig at de er med i to vannområdeutvalg (Sør- og Midt-Troms +
Nord-Troms). Hoveddelen av Balsfjord tilhører Nord-Troms, og Balsfjord ønsker kun å delta på NordTroms sitt utvalg.
Vannområdekoordinator tar spørsmålet med videre til Vannregionmyndigheten.

Fra: Tine Kristiansen (kristiansen@harstadlaw.no)
Sendt: 13.03.2019 15:29:53
Til: Birger Bjørnstad
Kopi: 'Håvard Haraldsønn Salen'
Emne: SV: 2017/691-57/Kvæfjord kommune: TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking med
videre
Vedlegg:
Viser til deres e‐post av 27.02.2018.
Jeg vil komme tilbake med merknader til deres e‐post i løpet av neste uke, så snart jeg er ferdig med rettsaker
berammet i februar og mars 2019.
Med vennlig hilsen
Tine Kristiansen
Advokat
Mobil + 47 41 40 64 84
Telefon: 77 00 13 80
kristiansen@harstadlaw.no
Advokathuset Harstad AS,
Postboks 249, 9483 Harstad,
Bakkegata 1, 9405 Harstad
KONFIDENSIELT
Denne e‐post med eventuelle vedlagte dokumenter er kun beregnet for den angitte adressat og kan inneholde taushetsbelagte
opplysninger. Dersom De ikke er rett mottaker av e‐posten, ber vi vennligst om at De snarest tar kontakt med vårt kontor og ikke
misbruker opplysningene i denne e‐post.

Fra: Birger Bjørnstad [mailto:Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no]
Sendt: 27. februar 2019 07:16
Til: Tine Kristiansen <kristiansen@harstadlaw.no>
Kopi: Fylkesmannen Troms og Finnmark <fmtfpost@fylkesmannen.no>; Håvard Salen <h‐sale@online.no>; Terje
Johnsen <johnsen_terje@yahoo.no>; Kristin Myreng Grimstad <Kristin.Myreng.Grimstad@kvafjord.kommune.no>;
Merete Hessen <Merete.Hessen@kvafjord.kommune.no>; Rolf Ingar Eggum
<Rolf.Ingar.Eggum@kvafjord.kommune.no>
Emne: 2017/691‐57/Kvæfjord kommune: TU‐sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen ‐ plan for nydyrking med videre
Ref.: TK/nedenforstående epost med vedlegg
Ad: Krav om dekning av sakskostnader
Tidligere henvendelse til Kvæfjord kommune om (dekning av) sakskostnader er besvart i tredje avsnitt i vår epost
14.6.2018 10:56. Kommunen åpner her for å vurdere dekning av tilleggskravet på sakskostnader. Det er således ikke
korrekt at Kvæfjord kommune ikke har besvart kravet om dekning av sakskostnader. Vi kan ikke se å ha mottatt
noen tilbakemeldinger i forhold til det som her ble skissert fra kommunens side, utover høstens «purringer»
Ad: Manglende svar relatert til epost av 29.11.2018
I forhold til (påstått) manglende svar på Deres epost av 29.11.2018 16:59, viser vi også til Kvæfjord kommunes svar
gitt i tidligere epost 14.6.2018 10:56 hvor vi omtalte oppfølgingen av TU‐sak 29/17 med videre. Vi nøyer oss i denne
omgang igjen med å presisere at vedtaket i TU‐sak 34/17 ikke er noe «omgjøringsvedtak» i saken slik det skapes et
inntrykk av i Deres brev av 22.5.2018, men at dette representerer Kvæfjord kommunes oversendelse av klagesaken
til fylkesmannen for videre behandling. I kortform har fylkesmannen 7.12.2017 stadfestet Kvæfjord kommunes
avgjørelse i saken
Kvæfjord kommunes epost 26.11.2018 11:19 direkte til sakens parter Håvard Salen og Terje Johnsen var en

konsekvens av to forhold. For det første nær et halvt års fravær av tilbakemeldinger i forhold til det som ble
framført i kommunens epost 14.6.2018 10:56. For det andre erfarte vi at Håvard Salen medio mai måned tok
kontakt med Terje Johnsen for ved eget initiativ å prøve å forlike saken. Håvard Salen kom da etter avtale noen
dager senere til Kveøya for å drøfte saken med Terje Johnsen, hvoretter de konkluderte at Håvard Salen selv skulle
forestå leplantning i Salen samtidig som Terje Johnsen ikke skulle drive noen former for landbruksaktiviteter
innenfor det området som framgikk i kartskissen satt opp i vårt møte 19.4.2018 og som senere også var del av
vedlegget til kommunens epost 14.6.2018 10:56
Med tillegg av vilkåret om etablering av nødvendige og tilstrekkelige hensynssoner både rundt og ovenfor
drikkevannskilden til gbnr 42/3, oppfattet vi at dette skapte et tilstrekkelig grunnlag for oppfølging av vedtaket i
TU‐sak 29/17. Fraværet av leplanting slik som skissert i TU‐sak 29/17 alt fra sommeren 2017, må som tidligere
påpekt ligge utenfor kommunens ansvar
Det påpekes i eposten av 29.11.2018 16:59 at Kvæfjord kommune henvendte seg direkte til Håvard Salen «til tross
for at Håvard Haraldsønn Salen bistås av advokat i saken». Bakgrunnen for dette er overnevnte initiativ til direkte
dialog mellom partene som vi valgte å se positivt på, sammenholdt med etterfølgende tidsforløp mellom juni og
slutten av november måned hvorved vi oppfattet at Håvard Salen ikke lenger ble bistått av advokat. Sett i ettertid,
var dette en feilvurdering og som vi tar til etterretning, jf ellers reglene i forvaltningsloven § 12
Det påpekes også at kommunens beslutning om «å avslutte saken ble påklaget av undertegnede, men er ikke blitt
besvart av Kvæfjord kommune». Vi kan ikke se å ha mottatt noen slik klage utover at det i eposten 29.11.2018 16:59
er vist til at dette «ikke aksepteres fra denne side» hvoretter det umiddelbart framkom at saken på vegne av
Håvard Salen oversendes Sivilombudsmannen, jf tilsendt kopi av brev 30.11.2018 til Sivilombudsmannen. Kvæfjord
kommune har etter dette avventet eventuell forespørsel fra Sivilombudsmannen om å avgi uttalelse som ledd i
mulig saksbehandling der
Det vises i eposten nedenfor til at opplysninger i denne med vedlegg kun er beregnet for den angitte adressat. Vi
vil for ordens skyld opplyse om at dokumentene er journalført i Kvæfjord kommunens arkivsystem og slik at vi
ikke kan se noe grunnlag for å unnta disse fra allmennhetens innsyn, gitt at noen retter forespørsler om slikt
innsyn, jf reglene i offentlighetsloven § 3 med videre
Denne epost vil bli forelagt teknisk utvalg i Kvæfjord kommune som referatsak i første møte

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune

‐‐‐‐‐Opprinnelig melding‐‐‐‐‐
Fra: Tine Kristiansen [mailto:kristiansen@harstadlaw.no]
Sendt: mandag 18. februar 2019 13:35
Til: Merete Hessen; Birger Bjørnstad
Kopi: 'Håvard Haraldsønn Salen'
Emne: Purrebrev‐klagesak‐Håvard Haraldsønn Salen‐ Nydyrking ‐Salen i Kvæfjord kommune
Vedlagt oversendes purrebrev i ovennevnte sak.
Brevet er også sendt pr. post.

Med vennlig hilsen
Tine Kristiansen
Advokat
Mobil + 47 41 40 64 84
Telefon: 77 00 13 80
kristiansen@harstadlaw.no
Advokathuset Harstad AS,

Postboks 249, 9483 Harstad,
Bakkegata 1, 9405 Harstad
KONFIDENSIELT
Denne e‐post med eventuelle vedlagte dokumenter er kun beregnet for den angitte adressat og kan inneholde
taushetsbelagte opplysninger. Dersom De ikke er rett mottaker av e‐posten, ber vi vennligst om at De snarest tar
kontakt med vårt kontor og ikke misbruker opplysningene i denne e‐post.
‐‐‐‐‐Opprinnelig melding‐‐‐‐‐
Fra: skanner@harstadlaw.no [mailto:skanner@harstadlaw.no]
Sendt: 18. februar 2019 13:25
Til: Tine Kristiansen <kristiansen@harstadlaw.no>; Maria Ege <ege@harstadlaw.no>
Emne: Skan fra kopimaskin
Se vedlegg for skannet dokument.
Du kan ikke svare på denne e‐post!

Fra: Elleke Bergersen-Wartena (Elleke.Bergersen@harstad.kommune.no)
Sendt: 26.03.2019 12:30:36
Til: Merete Hessen; Hugo Thode Hansen
Kopi: Svein Arne Johansen; Kristin Myreng Grimstad
Emne: SV: Ad representant i administrativ gruppe Vannområdeutvalget i Sør- og Midt-Troms
Vedlegg:
Hei,
Ja, vi har gikk beskjed til Lavik i Lenvik kommune at jeg blir admin.representant for Kvæfjord og Harstad.
Med vennlig hilsen

Elleke Bergersen-Wartena
Avd. ingeniør VA | Drift- og utbyggingstjenesten
Harstad kommune | Hársttáid suohkan
Tlf: 770 26 822/ 974 65 368

Fra: Merete Hessen [mailto:Merete.Hessen@kvafjord.kommune.no]
Sendt: tirsdag 26. mars 2019 12:29
Til: Hugo Thode Hansen
Kopi: Svein Arne Johansen; Kristin Myreng Grimstad; Elleke Bergersen-Wartena
Emne: VS: Ad representant i administrativ gruppe Vannområdeutvalget i Sør- og Midt-Troms

Hei
Har dere fått avklart hvem som blir kommunens administrative representant i vannområdeutvalget og vil
vedkommende kunne ivareta også Kvæfjord?

Med vennlig hilsen

Merete Hessen
Administrasjonssjef
Kvæfjord kommune
E‐post: merete.hessen@kvafjord.kommune.no
Telefon: +4777023011/ +4795837181
Web:
www.kvafjord.kommune.no

Fra: Merete Hessen
Sendt: onsdag 2. januar 2019 15:35
Til: Hugo Thode Hansen <hugo.hansen@harstad.kommune.no>
Kopi: svein‐arne.johansen@harstad.kommune.no; Kristin Myreng Grimstad
<Kristin.Myreng.Grimstad@kvafjord.kommune.no>
Emne: Ad representant i administrativ gruppe Vannområdeutvalget i Sør‐ og Midt‐Troms
Hei
Jeg ser av brev av 26.11.2018 at vi må utpeke administrativ representant i vannområdeutvalget og at kommuner kan ha
felles representant.
Dersom Harstad utpeker Elleke Bergsensen-Wartena eller en annen person som også kjenner Kvæfjord så forespør jeg
med dette om hun/vedkommende også kan representere Kvæfjord kommune.
Med Godt nyttårs-hilsen
Merete Hessen

Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune
Administrasjonssjefen

Telenor Norge AS
Snarøya 30
1331 FORNEBU

Vår dato:
Vår ref:

27.03.2019
2019/37

Deres dato:
Deres ref:

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Merete Hessen
77023011

Kommunen ber om å bli orientert
Kvæfjord kommune viser til oppslag i media om at Telenor skal fase ut sitt koppernett innen
utgangen av 2025 så vidt vi har oppfattet. Vi er også blitt kjent med at flere abonnenter i
kommunen har mottatt brev med «Viktig informasjon om ditt bredbånd fra Telenor».
I den forbindelse ønsker vi en orientering om følgende:


De som i dag har telefon og bredbånd over koppernettet; hva slags løsning vil de få til
erstatning for koppernett?



Hvilke løsninger kan være aktuelle som også gir tilfredsstillende bredbånd til de
områdene som blir berørt, og som pr i dag ikke har tilfredsstillende bredbåndsløsninger?
Områdene vi tenker på er fra Borkenes sentrum via fylkesvegen fram til Gullesfjordbotn
med avstikker til de områdene hvor det bor folk i denne delen av kommunen. Vi nevner
spesielt Kveøy som i dag kun har delvis mobildekning.



Vi har lest oss til at Telenor skal kople ned de såkalte 2G og 3G nettene i mobilnettene,
og erstatte dem med 4G. Hvilken tidsplan har Telenor for disse oppgraderingene i
Kvæfjord kommune?



I tillegg ønsker vi å vite om områder som i dag har dårlig mobildekning vil få bedre
dekning med den nye løsningen (flere mobilsendere?).

Vi ser fram til å få detaljert orientering fra Telenor så snart som mulig.
Med hilsen
Merete Hessen
Administrasjonssjef

Postadresse:
E-post:
Besøksadresse:

Bygdeveien 26, 9475 Borkenes
postmottak@kvafjord.kommune.no
Bygdeveien 26, 9475 Borkenes

Telefon:
Telefaks:

77 02 30 00
77 02 30 01

Bankgiro:
Org.nummer:

4730 19 99999
972 417 998 MVA

Kvæfjord kommune
Administrasjonssjefen

Telia Norge AS
Postboks 4444
0403 OSLO

Vår dato:
Vår ref:

27.03.2019
2019/37

Deres dato:
Deres ref:

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Merete Hessen
77023011

Kommunen ber om å bli orientert
Kvæfjord kommune ønsker orientering fra Telia om hvilke planer som finnes for 4G-utbygging i
kommunen. Områdene vi primært tenker på er fra Borkenes sentrum via fylkesvegen fram til
Gullesfjordbotn med avstikker til de områdene hvor det bor folk i denne delen av kommunen. Vi
nevner spesielt Kveøy som i dag har delvis mobildekning.
Vi har lest oss til at operatørene skal kople ned de såkalte 2G og 3G nettene i mobilnettene, og
erstatte dem med 4G. Hvilken tidsplan har Telia for disse oppgraderingene i Kvæfjord
kommune?
I tillegg ønsker vi å vite om områder som i dag har dårlig mobildekning vil få bedre dekning med
den nye løsningen (flere mobilsendere?).
Vi ser fram til å få detaljert orientering fra Telia så snart som mulig.

Med hilsen
Merete Hessen
Administrasjonssjef

Postadresse:
E-post:
Besøksadresse:

Bygdeveien 26, 9475 Borkenes
postmottak@kvafjord.kommune.no
Bygdeveien 26, 9475 Borkenes

Telefon:
Telefaks:

77 02 30 00
77 02 30 01

Bankgiro:
Org.nummer:

4730 19 99999
972 417 998 MVA

Kvæfjord kommune
Administrasjonssjefen

Hålogaland Kraft Bredbånd AS
Postboks 1057
9480 HARSTAD

Vår dato:
Vår ref:

27.03.2019
2019/37

Deres dato:
Deres ref:

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Merete Hessen
77023011

Kommunen ber om å bli orientert
Kvæfjord kommune ønsker orientering fra HLK BB om det radionettet som pr i dag er i drift. Vi
regner med at radionettet på strekningen Borkenes til Bremnes for det meste er lediggjort etter at
området er bygd ut med fiber, og at ledig utstyr blir fjernet så snart som mulig.
Vi ønsker også å få vite om HLK BB har planer om oppgradering og oppdatering at det
radionettet som i sin tid ble bygget ved hjelp av offentlig tilskudd.
Tilbakemelding ønskes snarest mulig.

Med hilsen
Merete Hessen
Administrasjonssjef

Postadresse:
E-post:
Besøksadresse:

Bygdeveien 26, 9475 Borkenes
postmottak@kvafjord.kommune.no
Bygdeveien 26, 9475 Borkenes

Telefon:
Telefaks:

77 02 30 00
77 02 30 01

Bankgiro:
Org.nummer:

4730 19 99999
972 417 998 MVA

Fra: Hagen Hansen, Trude (fmtrTHH@fylkesmannen.no)
Sendt: 11.03.2019 15:36:50
Til: Gyrd Harstad; Per Eldar Karlsen - Harstad kommune; Inge Fredheim - Salangen kommune; Alf-Rune Hoff Bardu kommune; Alf-Rune Hoff (alf.rune.hoff@dyroy.kommune.no); Frode Løwø - Målselv kommune; Asle Lifjell Målselv kommune; Svein Georg Hove - Lenvik kommune; Magne Haugstad - Balsfjord kommune; Lars Petter
Granmo - Tromsø kommune; Elisabeth Torstad - Lyngen kommune; Dag Funderud - Nordreisa kommune; TorHåvard Sund - Alta kommune; Hanstad Ann-Hege; 'jan.kristiansen@allskog.no'
Kopi: Jørgensen, Brynjar; Molvig, Helge
Emne: VS: Høring: Hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistrering i Troms 2019 - 2029
Vedlegg: Høringsbrev.pdf;Hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i Troms 2018.pdf
Til orientering
Forslag til hovedplan for skogbruksplanlegging er sendt ut i dag. Dessverre var det feil vedlegg med det som gikk
ut fra ephorte. Har derfor sendt nytt på e‐post. Klipp og lim straffer seg.
Med vennlig hilsen
Trude Hagen Hansen
fylkesskogmester

Telefon: 77 64 21 71
E-post: fmtrTHH@fylkesmannen.no
Web: www.fylkesmannen.no/tf

Fra: Hagen Hansen, Trude
Sendt: mandag 11. mars 2019 15:23
Til: *FMTR Kommuner i Troms <fmtrkommuneritroms@fylkesmannen.no>; 'firmapost@allskog.no'
<firmapost@allskog.no>; 'post@statskog.no' <post@statskog.no>; arild@saeteraasen.no; 'Per ‐johnny Lyngmo' <p‐
j‐lyn@online.no>; 'Inge Rognmo' <inge.rognmo@gmail.com>; 'Alf Edvart Soerfosbog' <alfess@online.no>;
'kaf@storfjord.net' <kaf@storfjord.net>; 'dagagnar.solbakk@nordixnett.no' <dagagnar.solbakk@nordixnett.no>;
'te.bones@online.no' <te.bones@online.no>; 'Knut Egil Nesset' <egi‐ness@online.no>; 'arild@vedlagret.no'
<arild@vedlagret.no>
Emne: Høring: Hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistrering i Troms 2019 ‐ 2029
Til adressatene
Vi viser til vårt brev sendt tidligere i dag med høring på hovedplan for skogbruksplanlegging i Troms 2019 – 2029.
Dessverre var det feil vedlegg med brevet. Vedlagt er høringsbrevet med riktig vedlegg.
Vi beklager feilen.

Med vennlig hilsen
Trude Hagen Hansen
fylkesskogmester

Telefon: 77 64 21 71
E-post: fmtrTHH@fylkesmannen.no
Web: www.fylkesmannen.no/tf

Vår dato:

Vår ref:

08.03.2019

2019/3698

Deres dato:

Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Til alle i mottakerlista

Trude Hagen Hansen, 77642171

Høring: Hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i
Troms 2019 - 2029
Det har de siste 10 åra nesten ikke vært utført skogbruksplanlegging i Troms sjøl om behovet for nye
skogbruksplaner har vært der. Det er uttrykt ønske fra skogeiernes organisasjoner om å ha mulighet
til å bestille planer.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark ønsker å få i gang skogbruksplanprosjekt i fylket og har derfor
utarbeidd forslag til hovedplan for skogbruksplanlegging. En hovedplan skal gi ei grov skisse for
framdrift og årlig planleggingsomfang i den nærmeste 10-årsperioden. Hovedplanen legges til grunn
for fordeling av tilskottsmidler til takstprosjekter.
Hovedplan for skogbruksplanlegging skal fastsettes etter samråd med kommunene og relevante
samarbeidsparter. Vi ber herved om innspill til planforslaget.

Høringsfrist: 8. april.

Med hilsen
Berit Nergård Nyre (e.f.)
landbruksdirektør

Trude Hagen Hansen
fylkesskogmester

Dokumentet er elektronisk godkjent

E-postadresse:
fmtfpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Statens Hus
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø

Telefon: 78 95 03 00
www.fylkesmannen.no/tf
Org.nr. 967 311 014

Side: 2/2
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HOVEDPLAN FOR
SKOGBRUKSPLANLEGGING MED
MILJØREGISTRERINGER
I TROMS
2019 – 2029

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Landbruksavdelinga 2019
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Innledning
En skogbruksplan med miljøregistreringer er det viktigste verktøyet skogeieren har for å
forvalte skogressursene og miljøverdiene på sin eiendom, og er en forutsetning for at
skogeieren skal utføre sin næringsvirksomhet basert på god kunnskap om ressursene og
miljøverdier.
Skogbruksplan med miljøregistreringer er også svært nyttig for de som veileder skogeieren i
sin skogforvaltning, eller som selger tjenester til skogeieren. I tillegg det et viktig verktøy for
offentlige myndigheter i arbeidet med nå målene i skogpolitikken.
Fylkesmannen har en sentral rolle i skogbruksplanleggingen i fylket. Oppgaven med å
planlegge, koordinere og legge til rette for aktuelle takstprosjekter er lagt til fylkesmannen
som utarbeider og rullerer en hovedplan for skogbruksplanlegging.
Hovedplanen skal trekke opp hovedlinjene for skogbruksplanleggingen i de neste 10 år. Den
består av en statusoversikt, en konkret handlingsplan for framdrift i aktuelle områder de
nærmeste 3-4 årene, og en skisse til framdrift i den resterende delen av 10-årsperioden.
Hovedplanen skal reflektere skogeiernes og skogbrukets behov for nye skogbruksplaner.
Hovedplanen utarbeides derfor i samarbeid med skogeiernes organisasjoner og kommunene
i fylket. Alle kommunene, Allskog inkl lokale skogeierlag og Statskog er hatt mulighet til å
komme med innspill til hovedplanen. Planen er forankra i «Regional plan for landbruket i
Troms 2014 - 2025» og «Regionalt skog- og klimaprogram for Troms og Finnmark 2019 2022».
Hovedplanen danner grunnlag for prioriteringen av tilskuddsmidler som må gjøres i fylket.
Samtidig skal hovedplanen være et hjelpemiddel for å vurdere virkemiddelbruk, framdrift og
omfang på de ulike skogbruksplanprosjektene.

Forsidebilde: kart fra Kilden, NIBIO.
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Mål for hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer
Hovedplanen for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i Troms legger til grunn
formålet med Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer:
«Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere skogbruksplanlegging som et grunnleggende
virkemiddel for å fremme et bærekraftig skogbruk med aktiv næringsmessig utnytting av skog- og
utmarksressursene på kort og lang sikt, og slik at biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og
kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.»

Målet med hovedplanen for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i Troms er å legge
til rette for at skogeierne i fylket får anledning til å kjøpe hensiktsmessige
skogbruksplanprodukter basert på oppdaterte skog- og miljøregistreringer.
I tillegg arbeider Fylkesmannen i Troms og Finnmark for å øke skogbruksaktiviteten i
regionen. Som et ledd i dette arbeidet er det viktig å øke bruken av data fra
skogbruksplanprosjektene i fylket. En bredere og mer aktiv bruk av skogbruksplandata er
viktig for å øke aktiviteten.
En rullering av kartleggingen i 24 kommuner er ikke praktisk gjennomførbart i en
hovedplanperiode på 10 år. Ut fra dagens føringer for skogbruksplanlegging og
finansieringsmuligheter er det realistisk med 5 – 6 kommuner i planperioden.

Status for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer
Det produktive skogarealet i Troms er 4,2 millioner dekar i 24 kommuner. Om lag 2,5 mill. da
er økonomisk drivbart. Landbrukstellinga 1989 registrerte 9370 eiendommer med minst 25
da produktiv skog. Rundt 6000 av disse eiendommene er mindre enn 250 dekar.
Totalt er det taksert rundt 1,5 mill da skogareal i fylket. I hovedsak er det enkelttakster og
mindre områdetakster. Seks kommuner har kommunevise takster fra tidlig 80-tall. Etter 2009
har det ikke vært utarbeidd driftsplaner bortsett fra noen få planer i Balsfjord i 2016.
Dekningen av digitale skogbruksplaner er meget låg. På mange eiendommer er det ikke
utarbeidd skogbruksplan. Miljøregistreringer er gjort i alle planer etter 2001. Bruttolista er lagt
inn i planene.

Fig. 1
Kommunevis
dekning av
produktiv
skog og
taksert areal
1962 – 2016.
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Kriterier for prioritering i hovedplanen
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har foretatt en prioritering av områder som grunnlag for
handlingsplanen, og følgende er vurdert;
- avvirkning og avsetningsmuligheter (nåtid/fremtid)
- tidligere takster
- behov for miljøregistreringer
- interesse, skogfaglig kompetanse i kommunene

Organisering
Skogbruksplanleggingen deles ofte opp i for- og hovedprosjekt. Innledende arbeider til
skogbruksplanarbeidet gjennomføres i forprosjektet (fase 1). Hovedprosjektet består som
regel av to faser, prosessen før avtale om oppdrag inngås (fase 2), og gjennomføring av
skogbruksplanlegginga (fase 3).
Prosjektgruppe etableres i fase 2. Gruppa skal representere skogeierne og kommunen skal
ha sekretærfunksjon for gruppa. Fylkesmannen har en rådgivende rolle i gruppa.
Fylkesmannen igangsetter prosjektene gjennom et oppstartsmøte, og står for godkjenning av
opplegget samt utbetaling av tilskudd.
For fullstendig beskrivelse av prosess vises det til Landbruksdirektoratets rundskriv om
tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering nr. 2010/011.

Takstopplegg, metoder og produkt
Det stilles konkrete minstekrav til opplegg, metode og sluttprodukt i «Forskrift om tilskudd til
skogbruksplanlegging med miljøregistreringer». Innenfor kravene må det for hvert enkelt
prosjekt vurderes hva som er tilgjengelig av grunnlagsdata, og hvilket produkt skogeierne har
behov for.
Oppdatert informasjon om status og planer for omløpsfotografering ligger på
http://www.kartverket.no/geodataarbeid/flyfoto/nasjonalt-program-for-omlopsfotografering/

Figur 2. Status pr 08.03.2018 og plan for omløpsfotografering mot 2025. (Kilde: Kartverket)
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Handlingsplan 2019 - 2022
Handlingsplanen omfatter kommuner som vil bli prioritert for å få etablert prosjekt.
Rekkefølgen kan bli endra underveis i perioden på grunn av endringer i forutsetningene.
Det er ikke realistisk å gjennomføre totaltaksering av skogarealet i den enkelte kommune.
Områder med skogbruksaktivitet og behov for skogsvegbygging vil bli prioritert. Mulig
takstareal er et grovt anslag.
Prioritet

1
2
3
4

Kommune

Hovedprosjekt
planlagt
igangsatt
år

Skånland
Harstad
Kvæfjord
Målselv
Bardu
Sørreisa
Balsfjord

2019
2020
2021
2022
SUM:

Produktivt
skogareal

Mulig
takstareal

Siste
omløpsfoto

dekar
146 640
135 530
120 200
678 230
366 910
150 850
465 770
2 064 130

dekar
20 000
20 000
20 000
30 000
30 000
20 000
40 000
180 000

år
2017
2012/2013/2017
2012/2013
2016/2017
2017
2017
2016

Planlagt
nytt
omløpsfoto
år
2025
2020
2020
2025
2025
2025
2025

Framdriftsplan 2022 – 2029:
Prioritet

5
6
7
8
9
10
11

Kommune

Salangen
Dyrøy
Senja
Nordreisa
Storfjord
Lyngen
Tromsø

Hovedprosjekt
planlagt
igangsatt år
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Produktivt
skogareal
dekar
133 720
120 500
438 440
238 900
125 910
108 180
334 160

Siste omløpsfoto
år
2017
2016/2017
2016/2017
2016
2016
2016
2016/2017

Ikke prioritert i planperioden:
Kommune

Ibestad
Gratangen
Lavangen
Karlsøy
Kåfjord
Skjervøy
Kvænangen
SUM:

Produktivt
skogareal
dekar
52 590
51 080
54 090
14 184
88 050
27 050
15 926
573 960

Siste
omløpsfoto
år
2017
2017
2017
2016/2017
2016
2016/2017
2011/2012
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Høringssvar

— Hovedplan

for skogbruksplanlegging

i Troms

miljøregistreringer

med

2019-2029.

Skånland kommune og Kvæfjord kommune
høringsinnspill
i forbindelse med hovedplan

som to av tre kommuner
for skogbruksplanlegging

i distrikt 1, ønskerå-gifølgende
med miljøregistreringer
i

Troms 2019—2029.

Høringsinnspill;
-

Skånland

og Tjeldsund

det ikke spesifisert
Skånland

kommune

skogbruksplaner

-

vil fra 01.01.20

hvorvidt

og Tjeldsund

kommune

kommune

med miljøregistreringer

Et anslag på mulig takstareal
Kvæfjord

være én kommune.

nye Tjeldsund

kommune.

I handlingsplan

for 2019-2022

legger til grunn at utarbeidelse

av nye

vil gjelde den nye kommunen.

på 40 000 dekar ansees for 1t

for Skånland

Det er per i dag ingen tilfredsstillende

kommune

ressursoversikt

-

Med nye Evenes flystasjon
lauvvirke.

vil det sammen

Derfor er det ønskelig

Ved valg av takstprodukt
takstprodukt
barskogen

-

er ensaldret

at produktiv

skogbruk

miljøregistreringer.

energiprodusenter

lauvskog

og at lauvskogen

inngår i takstprosjektet.
areal framfor mer kostnadsdrivende
dette mer hensiktsmessig,
skje i områder

hvor slike registreringer

i henhold til PEFC gjelde. Hvis det gjennomføres

deler av arealet, er vi redd for at framtidig

da

er til dels ensartet i større områder.

§4 skal hogst normalt

I områder

være et lokalt

per år. En stor andel av dette vil komme fra

på mindre areal. Vi vurderer

og avgrenset,

Jfr forskrift om bærekraftig
føre var-tiltaka

med eksisterende

energivirke

ønsker vi at man vektlegger

som markbefaring

gjennomført

og
takster ønsker vi

takst.

behov for minst 40 000 fastkubikk

-

og

grunnet gamle

takster og ujevn dekningsgrad.
For å legge grunnlag for rasjonell planlegging
administrasjon
av framtidige drifter, i tillegg til bedre grunnlag for framtidige
en mer heldekkende

står

vil være en del av handlingsplanen.

hogst av lauvskog

hvor det er

ikke er gjennomført
miljøregistreringer

skal

kun på

ikke vil være i tråd med §4 i

bærekraftforskriften,
og i så måte være ulovlig. Dette vil da medføre et krav til skogeier om
miljøregistrering
(MiS) før en eventuell hogst, en merkostnad som kan føre til at skogeier ikke
hogger og dermed redusere
avhengig av.

-

Det er ønskelig

tilgangen

med en rasjonell

til lauvressurser

utvelgelse

taksert areal. Det ble i 2018 gjennomført
av Harstad,

hensiktsmessig
-

av MiS-områder

NiN(Natur

og det er planlagt NiN-registrering

tillegg til eksisterende

naturtyper,

rødlistearter

å legge til grunn for framtidig

Ved en skogbrukstakst

for Skånland

som lokale energiprodusenter

som ikke vil gå på bekostning

i Norge)-registrering

i Skånland

sommeren

Gyrd Harstad
Skogpådriver
Skånland

kommune

og Kvæfjord

kommune

i Kvæfjord
kartdata

av

og deler

2019. Disse dataene

knyttet til skog og geologiske

i

vil være

MiS-registrering.

og Kvæfjord,

ønsker vi ressurskartlegging

i tillegg til all skog under 200 m.o.h. som har mindre enn 40% helling.

Mvh

er

av all barskog

Fra: Gyrd Harstad (Gyrd.Harstad@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 27.03.2019 13:47:55
Til: Kristin Myreng Grimstad
Kopi:
Emne: Tiltaksstrategi for NMSK
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Kvæfjord kommune
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Tiltaksstrategi for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket (NMSK) i Kvæfjord kommune 2019 - 2024
1. Bakgrunn
Kommunen har førstelinjetjeneste som skogbruksmyndighet og fatter vedtak etter skogbruksloven
med forskrifter.
Formålet med tilskuddet til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra lokale
prioriteringer og tilpasninger blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som
miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir
ivaretatt og videreutviklet.
Vedtak om tildeling av tilskudd etter forskriftenes § 4, § 6 og § 8 siste ledd fattes av kommunen.
Fra og med 01.01.20 gjelder dette også §5 og §7 Det skal fastsettes overordna retningslinjer for
prioritering av søknader. Slike retningslinjer skal utarbeides i dialog mellom Fylkesmannen,
kommunene og næringsorganisasjonene i skogbruket lokalt.
Fylkesmannen fordeler NMSK-midler til kommunene.

2. Organisering og prosess
Forslag til tiltaksstrategi er sendt Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Trondenes skogeierlag
for innspill. Tiltakstrategien er utarbeidet av skogpådriver Gyrd Harstad og er administrativt
behandlet i Kvæfjord kommune.

3. Status, mål og utfordringer for skogbruket i kommunen
Etter den storstilte skogreisingen i etterkrigsåra har det vært lite aktivitet innenfor skogbruket i
Kvæfjord kommune, hvor det i perioden 2013-2017 har blitt avvirket 70m3 bartrevirke i snitt pr/år.
Mye av det som avvirkes i kommunen i dag er lauvskog som går til vedsalg, energiflis og i
forbindelse med omdisponering til innmark. Det er et mål å øke avvirkingen av lauvtrevirke til
energiflis, hvor det det i dag allerede er gode avsetningskanaler til både Statkraft varme og
Forsvarsbygg.
Det er per 2018 ingen større virkesoppkjøpere, entreprenører eller industri i regionen som kan
tilby skogeiere avsetning på de store tømmerressursene som vil bli tilgjengelig gjennom
avvirkning og tynning de neste årene. Dette har medført at yngre produksjonsskog av gran har blitt
hogd til flisvirke til lokale energiprodusenter. For å kunne realisere produksjonspotensialet og er
det viktig at man legger til rette for at skogen ikke hogges for tidlig.
Det skal tas utgangspunkt i eksisterende hovedplan for skogsveger ved framtidig skogsveibygging.
For å få økt lønnsomhet gjennom reduserte drifts- og transportkostnader bør det bygges eller
rustes opp til veiklasse 4 eller bedre hvor topografien tillater det. Utover det bygges det traktorvei
veiklasse 7 og 8. Innen 2024 skal det utarbeides en kommunal temaplan for skogsvegbygging.
Det er et mål å få på plass detaljert ressursoversikt over skogen i Kvæfjord innen 2022, slik at man
kan forvalte skogressursene med tanke på optimal ressursutnyttelse på både kort og lang sikt, i
forhold til økonomi, friluftsliv, landbruk og biologisk mangfold.
En del av granplantefeltene er plantet under lauvskjerm som et tiltak for å skjerme foryngelsen de
første årene etter planting. I mange av disse feltene er derimot lauvskjermen ikke blitt tatt ut, slik
at den er i dag medfører redusert tilvekst og skader på granforyngelsen. Med økte tilskuddssatser
for hogst av nyttbart lauvvirke fra 2019, legges det til rette for å skjøtte disse bestandene for
optimal framtidsproduksjon.

Mye av barskogen er yngre og eldre produksjonskog som i dag har et stort tynningspotensiale,
både utfra et økonomisk synspunkt, men også i hensyn til friluftsliv, landbruk og reindrift. Det er
et mål om at man innen 2020 har kommet i gang med maskinell tynning i de områdene med størst
bartreressurser.
På grunn av arealmessig skjevfordeling av hogstklassene, hvor størstedelen av de tilplantede
arealene er eldre produksjonsskog (hkl4), vil det på sikt medføre store volumer som er realiserbart
innenfor en relativt kort tidsperiode. Dette kan delvis motvirkes med planlegging, men det vil
uansett bli et vakuum når mesteparten av den hogstmodne skogen er realisert fram til neste omløp.
Derfor vil Kvæfjord kommune stimulere til økt planting på arealer hvor det i dag ikke er barskog
(nyanlegg), så skogen på sikt vil være en mer stabil og forutsigbar ressurs.
For å forhindre at barskogen hogges for tidlig legges det til grunn redusert tilskudd til
planter/planting/suppleringsplanting for arealer hvor skogen er hogd før kravet til minste alder er
oppnådd etter Norsk PEFC-skogstandard, kravpunkt 14 (tabell 1).

Tabell 1: Nedre aldersgrense for hogst ut fra bonitet jfr. Kravpunkt 14 i Norsk PEFCskogstandard.

4. Strategi for å oppnå målene
Det vil i løpet av 2019 bli holdt møter med alle grunneierlagene i Kvæfjord med informasjon om
tilskuddsordninger, skogskjøtsel, skogtilstand og framtidsutsiktene for skogbruket i kommunen.
Det skal legges til rette for at skogeiere i felleskap med kommunen skal samarbeide for å realisere
skogverdiene både på regional- og eiendomsnivå ut fra hensyn til økonomi, friluftsliv, landbruk og
biologisk mangfold.
For å kunne øke skogbruksaktiviteten ut over hva den enkelte skogeier gjør på sin egen eiendom,
må man jobbe aktivt opp mot tømmeroppkjøpere og entreprenører for å få på plass et driftsapparat
for å kunne sikre forutsigbar avsetning på virket. Dette vil igjen legge til rette for økt aktivitet på
skogkultursiden.

5. Retningslinjer for prioritering mellom søknader om NMSK-midler
Kvæfjord kommune ønsker å prioritere følgende tiltak:
1: Planting/Plantekjøp.
2: Felling av nyttbart lauv
3: Underskudd tynning
4: Suppleringsplanting

6. Tilskottstilskottssatser
Tiltak
Kode i
ØKS/
WebSkas
Flaterydding
Markberedning
Felling nyttbart lauv a
Plantekjøp
Plantekjøpb
Planting
Plantingc
Suppleringsplanting
Suppleringsplantingd
Mekanisk etterarbeid
Avstandsregulering
Underskott tynning
Stammekvisting

100
101
104
110
110
120
120
130
130
131
133
140
141

Tilskott inntil x % av
godkjente kostander
Privat og
Statlig
kommunal
eiendom
eiendom
70
60
70
60

Arealtilskott inntil
x kr pr da
Privat og
Statlig
kommunal
eiendom
eiendom

300
70
25
70
25
70
25
70
70

300

60
15
60
15
60
15
60
60
300/400 e

70

60

a) Omfatter hogst før nyanlegg (planting) eller ved etterarbeid (skjermhogst).
b) Tilskuddssats gjelder plantekjøp for barskogsarealer hogd ved yngre alder enn minste
alder etter PEFC-Norsk skogstandard kravpunkt 14 (tabell 1).
c) Tilskuddssats gjelder planting av barskogsarealer hogd ved yngre alder enn minste alder
etter PEFC-Norsk skogstandard, kravpunkt 14 (tabell 1).
d) Tilskuddssats gjelder planting av barskogsarealer hogd ved yngre alder enn minste alder
etter PEFC-Norsk skogstandard, kravpunkt 14 (tabell 1).
e) Maskinell/manuell tynning. Forutsetter et uttak på minst 2 m3 pr da og at virket er
innmeldt i virkesdatabasen.

/Forskrift feiing_1/

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg,
Kvæfjord kommune, Troms
Hjemmel: Fastsatt av Kvæfjord kommunestyre xxxxx.2019 med hjemmel i lov 14.6.2002 nr 20 om vern mot
brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og
eksplosjonsvernloven) § 28 andre ledd, jf forskrift 17.12.2015 nr 1710 om brannforebygging §§ 6 og 17.

§ 1. Formål
Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gjennomføring av
lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
§ 2. Virkeområde
Denne forskriften gjelder for Kvæfjord kommune.
Forskriften fastsetter gebyr for all feiing og tilsyn som gjennomføres av eller i regi av Kvæfjord
kommune i henhold til forskrift om brannforebygging § 17.

§ 3. Feie- og tilsynsgebyr
Gebyret for feiing og tilsyn med fyringsanlegg fastsettes årlig av kommunestyret og innkreves med
samme intervall som de øvrige kommunale avgifter og gebyrer. Gebyret dekker både feiing og tilsyn.
Det skal innkreves gebyr for samtlige som mottar feie- og tilsynstjenester. Dette gjelder uavhengig av
om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke, herunder også fritidsboliger.
Gebyret er ikke knyttet til tidspunktet for når feiing og tilsyn gjennomføres, men gjelder uansett om,
hvordan og når tjenesten finner sted. Gebyr innkreves selv om feiing og/eller tilsyn ikke er utført i
følgende tilfeller:
-

Feieren ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig.
Feieren etter varsel og oppmøte til fastsatt tid ikke har fått tilfredsstillende atkomst til
fyringsanlegget, fordi eier/bruker ikke har vært til stede og/eller ikke har lagt forholdene til
rette for atkomst.

§ 4. Hva gebyret skal dekke
Gebyret skal dekke kommunens utgifter til lovpålagte oppgaver med fyringsanlegg etter det til enhver
tid gjeldende regelverk.

§ 5. Gebyrfritak
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr. Forutsetningen for fritak er at det ikke er
montert ildsted, eller at ildstedet ikke er i bruk.

Feiervesenet kan føre tilsyn med at fyringsanlegget ikke er i bruk. Tilfredsstillende sikring mot bruk
vil normalt være en fysisk atskillelse av den varmeproduserende enheten (ildstedet) og skorsteinen,
røykrørstilkoblingen må fjernes og hullet i skorsteinen mures igjen. Alternativt merkes ildstedet med
plombe eller segl.
Det er eier/bruker av fyringsanlegget som har ansvaret for å underrette feiervesenet om at
fyringsanlegget ikke er i bruk, at det ønskes fritak for feiing og å tilpasse fyringsanlegget slik at det
ikke kan brukes til oppvarming. Det påhviler også eier/bruker å gi melding til feiervesenet når
ildstedet tas i bruk igjen.
Dersom huseier unnlater å melde installasjon/tilkobling av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av
blending, kan kommunestyret fastsette et straffegebyr, eventuelt kreve feie- og tilsynsgebyr etterbetalt
fra det tidspunkt fritak ble innvilget.

§ 6. Andre tjenester
Eier/bruker av fyringsanlegg som ønsker ekstra feiing eller tilsyn utenom det som er lovpålagt eller
fjerning av beksot og lignende, må selv ta kontakt med kommunens feiervesen og avtale dette. Annet
arbeid honoreres etter medgått tid og mot ekstra faktura fra kommunen.

§ 7. Håndheving og sanksjoner
Lokalt tilsyn, håndheving og sanksjoner skal skje i samsvar med kapittel 7 i brann- og
eksplosjonsvernloven.

§ 8. Klage
Klage på vedtak gjort i medhold av denne forskrift framsettes skriftlig til Kvæfjord kommune.
Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av brann- og
eksplosjonsvernloven samt lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
§ 9. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft fra vedtaksdato, dog slik at utvidet gebyrgrunnlag blir å gjelde fra 1.1.2020.

