Møteinnkalling

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Teknisk utvalg
Kvæfjord rådhus, møterom 2
03.06.2019
08:30

Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf 77 02 30 00 eller ved e-post:
postmottak@kvafjord.kommune.no som sørger for innkalling av varamedlem.
Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:
Navn
Wiggo Grønlund
Kåre Joakim Bakken
Anne Marit Bygdnes
Randi Hokland
Arne Martin Dahle
Børre Skoglund
Robert Guttormsen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
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Representerer
AP
SP
AP
SP
SV
FRP
V

Saksnr

Innhold

PS 11/19

Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 2.4.2019

PS 12/19

Evaluering - samarbeidsavtale brannvern og feiertjenester

PS 13/19

Budsjett 2019 - justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrer

PS 14/19

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med
fyringsanlegg i Kvæfjord kommune

PS 15/19

Reguleringsendring for del av Hålogalandsveien, RV85 Langvatnet,
Kvæfjord kommune

PS 16/19

Befaring Leikvika renseanlegg med videre

PS 17/19

Årsmelding 2018 - RO4/RO6 Teknisk

PS 18/19

Asbjørn Eriksen - klage på avslag på søknad om dispensasjon for
allerede utført hovedombygging av seterbu/hytte, Gnr 53 Bnr 34,
Lysvatnet

PS 19/19

Hans Johansen - søknad om dispensasjon for oppføring av 70 m2
garasje, Gnr 47 Bnr 137, Hågveen 9

PS 20/19

Gbnr 42/1 Storhågen, Salen: plan for nydyrking med videre. Krav om
dekning av sakskostnader i klagesak

PS 21/19

Referatsaker

RS 20/19

Spørsmål angående orientering radionett Kvæfjord

RS 21/19

Deres ref. 2019/37 Kommunen ber om å bli orientert (INTERNAL)

RS 22/19

Svar til Deres ref: 2019/37

RS 23/19

Høringsbrev Kystplan II Midt- og Sør-Troms, med utdrag fra saks- og
plandokumenter

RS 24/19

Vår ref. 2019/231 KRN - Vedr. plassering av garasje Gnr 32 Bnr 27

Eventuelle tilleggssaker.
Med hilsen
Wiggo Grønlund
leder
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

20.05.2019
2019/11

Saksnr
11/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
03.06.2019

Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 2.4.2019

Administrasjonssjefens innstilling
Teknisk utvalg godkjenner møtebok for møte i teknisk utvalg 2.4.2019.
Til å signere møteboken velges:
1
2 ...

Dokumenter i saken:
TU-sak 1/19 Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 2.4.2019
K-sak 68/13 Endring i kommunestyrets reglement – pkt 3 Innkalling til møter
Møtebok for teknisk utvalg 2.4.2019 > www.kvafjord.kommune.no > Politikk > Politiske møter >
velg dato for utvalg; direkte link:
http://innsyn.kvafjord.kommune.no/eInnsyn/Utvalg/UtvalgmoeteDetail?UmoeteId=655

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.
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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 møtebok for overnevnte møte i teknisk utvalg.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
12/19

22.05.2019
2019/26

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
03.06.2019

Evaluering - samarbeidsavtale brannvern og feiertjenester

Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg viser til sitt tidligere vedtak under TU-sak 2/19 Evaluering - samarbeidsavtale
brannvern og feiertjenester, og videre til innkomne høringsuttalelser fra feiersvenn Frank Aabø,
fra hovedverneombudet i Kvæfjord kommune og fra Erwin Jacobsen på vegne av lokale
brannmannskaper stasjonert i Kvæfjord, tiltrådt av tillitsvalgt John Berg-Jensen.
2. Teknisk utvalg kommer til at forsvarlig lokal beredskap med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse
samt et robust brann- og redningsvesen i Kvæfjord kommune fortsatt må bygge på et
vertskommunesamarbeid med Harstad kommune, slik kommunestyret også la til grunn i 2013.
Teknisk utvalg viser også til at brannvernlovgivningen forutsetter at kommunene skal samarbeide
om lokale og regionale løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver for best mulig
utnyttelse av de samlede ressurser og at kravene til samarbeidsløsninger vil øke.
3. Teknisk utvalg tiltrer vurderinger gitt av feiersvenn og hovedverneombud med hensyn til å se på
ressursbruken innenfor feiertjenesten i forhold til nye krav i forskrift om brannforebygging, jf
særskilt sak om lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg
og mulig økt stillingsandel for feier i Kvæfjord for å komme i mål med de utvidede lovpålagte
tjenester. Teknisk utvalg ber om at slike vurderinger inngår i arbeidet med Kvæfjord kommunes
budsjett og økonomiplan 2020-2023.
4. Teknisk utvalg finner at foreliggende høringsuttalelse gitt av lokale brannmannskaper med
tilknytning til stasjonene på Flesnes og på Borkenes, synliggjør at der ikke er bygd en felles
organisasjonskultur innenfor brannvesenet etter 2013, men at dette mer framstår som atskilte
enheter innenfor Harstad Brann og Redning. Uttalelsen vitner grunnleggende om skepsis til
vertskommunesamarbeid og om mistro til hvordan tjenestene er organisert, på et vis som tilsier at
dialogen mellom kommunene om tjenestenes mål og innretning ikke har vært tilstrekkelig.
Innenfor dagens vertskommuneorganisering tilhører det Harstad kommune i egenskap av
arbeidsgiver å følge opp de arbeidsmiljømessige utfordringer dette representerer. Teknisk utvalg i
Kvæfjord kommune ber derfor om at inntil 100 000 kr av årets kommuneramme til brannvernet
disponeres til innhenting av ekstern bistand i kartlegging av arbeidsmiljøforholdene og til å
utarbeide forbedringstiltak som også blir å forelegge teknisk utvalg til orientering innen rimelig
tid.
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Vedlegg:
23 Hovedverneombud Neil Markussen 3.5.2019 Høringsuttalelse til K-sak 30/18 Evaluering - samarbeids
24 Feiersvenn Frank Aabø 6.5.2019 Uttalelse ang samarbeidsavtalen – feiertjenesten
28 Erwin Jacobsen 7.5.2019 Høringssvar evaluering TU-sak 2/19 samarbeidsavtale brannvern og feietjen
Dokumenter i saken:
33 Harstad kommune 29.4.2019 Evaluering av de branntekniske tjenester
32 Kvæfjord kommune 15.5.2019 Innsyn i andre høringssvar
31 Kvæfjord kommune 14.5.2019 Innsyn i andre høringssvar
30 John Berg-Jensen 14.5.2019 Innsyn i andre høringssvar
29 John Berg-Jensen 7.5.2019 Høringssvar evaluering TU-sak 2/19 samarbeidsavtale brannvern og feietje
27 Kvæfjord kommune 7.5.2019 Høringssvar evaluering TU-sak 2/19 samarbeidsavtale brannvern og feie
26 Erwin Jacobsen 7.5.2019 Høringssvar evaluering TU-sak 2/19 samarbeidsavtale brannvern og feietjen
25 Kvæfjord kommune 7.5.2019 Høringssvar evaluering TU-sak 2/19 samarbeidsavtale brannvern og feie
21 Kvæfjord kommune 8.4.2019 evaluering – samarbeid brannvern og feiertjenester
20 200190327 Rapport: evaluering av interkommunal samarbeidsavtale Kvæfjord og Harstad kommuner
17 TU-sak 2/19 Evaluering – samarbeidsavtale brannvern og feiertjenester
13 Harstad kommune 23.1.2019 Resultater fra medarbeiderundersøkelsen: 10-faktor
12 Kvæfjord kommune 15.2.2019 Forhold vedr brannberedskap Flesnes
11 Kvæfjord kommune 15.2.2019 Brannkorpset på Flesnes- behov for utstyr
10 Erwin Jacobsen 13.2.2019 Beredskap brann Kvæfjord
9 Birger Holand 24.1.2019 Tilbud 331 fra Motorhuset Borkenes AS
4 Kvæfjord kommune 9.1.2019 Budsjett 2019 Brann- og feiertjenester
Kvæfjord kommune 13.3.2019 Rundskriv 1/2019 – Budsjettrundskriv 2019
Kvæfjord kommune 27.2.2019 Notat: Oppfølging av politiske vedtak ad opplæring brannmannskapet kl
Kvæfjord kommune 20.12.2013 Samarbeidsavtale mellom kommunene Harstad og Kvæfjord om brann- o
K-sak 4/19 Oppfølging av politiske vedtak 2018
K-sak 60/18 Kvæfjord kommunes budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022
K-sak 30/18 Årsmeldinger for 2017
K-sak 30/17 Delegeringsreglement 2017
K-sak 29/13 Brann- og feiertjenester – interkommunalt samarbeid mellom kommunene Harstad, Ibestad,
TU-sak 14/19 Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord ko
TU-sak 46/17 Interkommunalt samarbeid – kommunaltekniske tjenester
Saksopplysninger
Ut fra fullmakt gitt av Kvæfjord kommunestyre, inngikk administrasjonssjefen mot slutten av 2013
samarbeidsavtale med Harstad kommune om brann- og feiertjenester. Avtalens varighet var først fem år
regnet ut 2018, deretter forlenges den løpende for ett år om gangen, med mindre en av kommunene sier
avtalen opp senest ett år før utløp. Avtalen har ellers hjemmel i kommuneloven § 28b Administrativt
vertskommunesamarbeid og brann- og eksplosjonsvernloven § 9 Etablering og drift av brannvesen.
Avtalen betyr at samarbeidskommunen Kvæfjord delegerer til administrasjonen i vertskommunen Harstad
å treffe avgjørelser og utføre oppgaver for de tjenesteområder som inngår i avtalen. Harstad kommune
ivaretar disse tjenester også i Kvæfjord, gjennom at stillinger under brann- og feiertjenesten er overført til
Harstad kommune ved Harstad Brann og Redning (HBR). Aktuelle bestemmelser om delegering av
fullmakter er senest oppdatert via Kvæfjord kommunes delegeringsregler kapittel 7 Brann- og
eksplosjonsvernloven, jf kapittel 15 Forurensingsloven, i K-sak 30/17. Samarbeidsavtalen la til grunn en
5-årig opptrappingsplan for Kvæfjord kommunes bevilgninger til brann- og ulykkesvern; hvoretter netto
driftsutgifter i 2018 utgjorde 3 541 000 kr eller 1 308 kr målt per innbygger i kommunen, mot 1 022 kr
for Harstad kommune og 958 kr som et samlet gjennomsnitt for alle kommunene i Troms.
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Teknisk utvalg foretok mot slutten av 2017 en halvveisevaluering av samarbeidsavtalen, med vedtak der
utvalget la til grunn at «avtalen kan videreføres i sin nåværende form». Ved behandlingen av årsmeldinger for
2017, vedtok dog kommunestyret et forslag om evaluering av avtalen som også pekte på 10 kulepunkter
til nærmere vurdering og med «teknisk utvalg som evalueringsutvalg». I forhold til det vedtatte forslaget,
pekte administrasjonssjefen senere på at (1) avtalen ikke løper ut i 2018, men forlenges løpende for ett år
om gangen, og trolig mer vesentlig at (2) avtalen ikke omhandler «kjøp av tjenester», men at det er etablert
et administrativt vertskommunesamarbeid, hvoretter Harstad som vertskommune fra 2014 overtok ansvar
for løpende drift og forvaltning på tjenesteområdene som hører under avtalen, herunder med et fullstendig
arbeidsgiveransvar for brannmannskaper tilhørende utrykningsstyrkene lokalisert på Flesnes og Borkenes.
Reglene om interkommunalt samarbeid er videreført i ny kommunelov kapittel 20 Vertskommune, som
iverksettes fra 1.1.2020. Regjeringen kommer i lovforslaget til «at kommunesammenslåing i mange tilfeller
vil være et bedre alternativ enn et omfattende interkommunalt samarbeid», men finner likevel «at interkommunalt
samarbeid, til tross for de utfordringene som knytter seg til det, likevel kan være en aktuell ordning». Det formelle
grunnlaget i nåværende kommunelov 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».

Det løper fortsatt en dimensjoneringsforskrift fra 2002 om brannvesenet som i § 2-5 uttrykker at «i
kommuner eller brannvernregioner med mer enn 20.000 innbyggere skal brannvesenet ledes av en kvalifisert
person i hel stilling. Brannvesenet skal organiseres med en forebyggende avdeling og en beredskapsavdeling. I
kommuner eller brannvernregioner med mer enn 20.000 innbyggere skal hver avdeling ledes av en person i hel
stilling».

Mot slutten av 2017 oversendte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) forslag til ny
forskrift om brann- og redningsvesen til Justis- og beredskapsdepartementet, til videre behandling. DSB
pekte ut fra et ganske annet risiko- og trusselbilde enn tidligere på nye behov hva gjelder organisering,
bemanning og utrustning av det lokale brann- og redningsvesenet. DSB foreslo tydeligere og til dels nye
krav til analyser av risiko, sårbarhet, beredskap og forebygging. En annen vesentlig endring var forslag
om krav om tre ledere på heltid i alle brann- og redningsvesen; brannsjef, leder forebyggende og leder
beredskap. Det ble også foreslått nye utstyrskrav, blant annet egnet utstyr til å håndtere ulykker i vann.
For å møte disse kravene tar DSB til orde for at flere kommuner bør samarbeide om lederstillinger, ved å
prioritere etablering av mest mulig optimale samarbeidsformer mellom berørte kommuner. DSB påpekte
at «det er ikke ønskelig at alle brann- og redningsvesenene skal oppbemanne med heltids stillinger i hver
kommune, men at det samarbeides på tvers av kommunegrenser».
Alternativet til samarbeid vil, slik DSB uttrykker det, være at de enkelte kommuner selv må bemanne opp
innenfor eget brann- og redningsvesen, selv om det ut fra kostnads- og effektivitetshensyn anses for lite
realistisk. DSB viste til at der mot slutten av 2017 var etablert 268 brann- og redningsvesen på landsbasis,
med kommunereformen antas det at mindre brann- og redningsvesen blir del av nye samarbeidsløsninger.
Etter kommunestyrets vedtak om evaluering i K-sak 30/18, ble teknisk utvalg under TU-sak 2/19 forelagt
en evalueringsrapport omkring samarbeidsavtalen. Som også nevnt i saksframlegget til teknisk utvalg, er
rapporten ført i pennen og avstemt av HBR og administrasjonen i Kvæfjord kommune, i fellesskap.
Teknisk utvalg ga tilslutning til at rapporten først blir gjenstand for internhøring og deretter tas til
behandling i utvalget.
Administrasjonssjefen la 8.4.2019 evalueringsrapporten med tilhørende saksframlegg på internhøring
med høringsfrist 5.5.2019, herunder til hovedverneombudet i begge berørte kommuner. Høringsbrevet tok
også til orde for at mottakerne gjerne «må videresende til andre berørte i kommunene, som kan tenkes å ha
innspill som er relevante for saken».
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Det foreligger tre høringsuttalelser: (1) fra hovedverneombud i Kvæfjord kommune Neil Markussen, (2)
fra feiersvenn Frank Aabø og (3) fra Erwin Jacobsen på vegne av mannskaper i Kvæfjord. Sistnevnte er
også bekreftet av plasstillitsvalgt John Berg-Jensen å være «fra mannskapene på stasjon Borkenes og stasjon
Flesnes i fellesskap» med unntak for en nytilsatt utrykningsleder som «ikke <har> vært del av høringen av eget
ønske». Som tillegg til sistnevnte høringsuttalelse ble det også oversendt tidligere dokumenter: (4) innspill
vedrørende budsjett og økonomiplan som tilknyttet budsjettsaken var signert av lokale brannmannskaper i
Kvæfjord, (5) sammendrag etter møte 9.1.2019 om situasjonen i Kvæfjord deltidskorps ført i pennen av
verneombudet og (6) et usignert notat om brannvesenets materiell i branngarasjen i Gullesfjord, også
omtalt som «vurdering bil Flesnes». Plasstillitsvalgt etterlyste særskilt om disse «også tilflyter teknisk utvalg,
eller må de aktivt be om disse vedleggene som er vesentlige i å belyse saken?».
De overnevnte dokumenter er sammen med evalueringsrapporten vedlagt denne saken.
Kommunen har tilknyttet høringsuttalelsen mottatt fra Erwin Jacobsen, også bedt den tillitsvalgte bekrefte
at valg av plasstillitsvalgt er foretatt innenfor rammene av Hovedavtalen, del B. Hovedavtalen omhandler
kommunenes tillitsvalgtordning herunder arbeidsgivers og tillitsvalgte gjensidige rettigheter og plikter, jf
det sentrale utgangspunkt om å bidra til å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle
nivåer. Forespørselen er i skrivende stund ikke besvart.
Vurderinger
Samarbeidsavtalen om brann- og feiertjenester som trådte i kraft i 2014, var ikke motivert i utgiftskutt på
kommunebudsjettet, men i behov for å utvikle større og mer robuste organisatoriske enheter med mindre
avhengighet av enkeltpersoners tilstedeværelse og innsats. I et lengre tidsforløp var slik omorganisering
også forventet å gi grunnlag for bedre kvalitet på tjenester tilpasset skjerpede formalkrav i aktuelle lover
og forskrifter på brannvernområdet, jf senest forslag fra DSB til ny forskrift om brann- og redningsvesen.
Samarbeidet ble også antatt å gi bedre grunnlag for å møte lokale utfordringer i forhold til for høy alder
på utrykningskjøretøy og frigjøringsutstyr samt manglende (formal)kompetanse hos brannkonstabler og
utrykningsledere.
Administrasjonssjefen ser ikke at oppfatningen om at et styrket regionalt brannvesen, bedre tilpasset de
krav og forventninger som stilles fra overordnet (statlig) nivå enn det kommunen alene kan møte, har
endret seg vesentlig etter 2013. Det er snarere slik at Kvæfjord kommune med samarbeidsavtalen både
har vært i forkant av denne utviklingen og med dette også er bedre rustet til å møte skjerpede krav til
kapasitet og kompetanse, enn den kan makte alene.
Det tilhører saken at de vedtatte rammer i Kvæfjord kommunes økonomiplan 2019-2022, sammenholdt
med foreløpige signaler omkring årets første tertialrapport, tilsier at kommunen ikke kan tilføre ytterligere
ressurser til brannvernet uten etter vesentlige og nye politiske omprioriteringer. Det framstår således for
administrasjonssjefen som urealistisk å skulle reetablere eget brann- og redningsvesen i kommunen. Dette
underbygges også ved erfaringer fra andre deler av landet, hvor større enheter innenfor brann, beredskap
og redning enn selve kommunenivået, nærmest er blitt bærende. Samtidig må lokal nærhet til brannvernet
ivaretas slik også dimensjoneringsforskriften beskriver det, selv om det absolutte kravet om 16 personer i
samlet innsatsstyrke i forslaget til ny forskrift er moderert ved at det kan fravikes gitt en gjennomført
beredskapsanalyse.
Det foreligger uttalelse fra hovedverneombudet i Kvæfjord kommune, som i kortform kommer til at
samarbeidsavtalen med Harstad kommune bør videreføres, med opprettholdelse av organisering og
mannskapsstyrke. Hovedverneombudet peker på behov for styrket opplæring, øving og kompetanse der
også HMS-systemet i Harstad kommune bør bli del av avtalen. Hovedverneombudet mener en moderne
og mer tidsmessig brannstasjon vil være en stor fordel og viser avslutningsvis til at utvidede lovpålagte

8

oppgaver for feiertjenesten tilsier at denne bør ivaretas av en hel stilling med lokal forankring, noe som
også vil styrke det øvrige brannvernet.
Den lokale feiersvenn kommer også til at stillingsstørrelse for feier bør ses opp mot forskrift av 2015 som
blant annet omfatter feiing og tilsyn med eneboliger og fritidsboliger, jf ellers omtalen i eget framlegg til
sak om (lokal) forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i kommunen.
Feiersvennen mener at overføring av feiertjenesten ikke var godt planlagt, med tap av arbeidskvalitet.
Han kommer til at stillingsomfang ikke bør være under 60 prosent, mot nå 40 prosent av en hel stilling.
Administrasjonssjefen finner i hovedsak å ville tiltre de foreliggende vurderinger gitt av feiersvenn og
hovedverneombud med hensyn til å se på ressursbruk i feiertjenesten, i forhold til nye krav i forskrift om
brannforebygging som kan komme til å fordre økt stillingsandel for feiertjenestens del lokalt i Kvæfjord
kommune for å møte utvidede lovpålagte tjenester. Selv om en vertskommunal samarbeidsavtale tilsier at
det løpende vil høre under brannsjefen å disponere over egne mannskaper, hører totale vurderinger av
endrede (kapasitets)behov naturlig hjemme i arbeidet med Kvæfjord kommunes budsjett og økonomiplan
2020-2023. Eventuell økning i driftsutgiftene for feiertjenesten skal i utgangspunktet dekkes via økning i
feie- og brannsynsgebyret, jf krav i vedtak om budsjett og økonomiplan om at feiertjenesten «skal være
selvfinansierende via gebyrinnkrevingen». Gebyret utgjør i 2019 527 kr pr pipe eksklusive merverdiavgift.
Det foreligger i en langt mer skjerpet tone et høringsinnspill fra Erwin Jacobsen på vegne av mannskaper
i Kvæfjord, også tiltrådt av tillitsvalgt John Berg-Jensen. Høringsuttalelsen er i form og innhold krevende
å forholde seg til. Som nevnt ovenfor, er det i oversendelsen vedlagt tidligere dokumenter om budsjett,
referat fra et møte om situasjonen i deltidskorpset i Kvæfjord og om materiell og brannbil tilknyttet
branngarasjen i Gullesfjord. Videre omtale her avgrenses i hovedsak til foreliggende høringsuttalelse.
Som nevnt ovenfor, har vi bedt om bekreftelse om at valg av tillitsvalgt er foretatt innenfor rammene av
Hovedavtalen, del B. Dette har også utgangspunkt i at en tillitsvalgtfunksjon ut fra avtaleverket utløser
både rettigheter og plikter for den tillitsvalgte. Vi merker oss også at utpeking av en lokal tillitsvalgt ut fra
høringsuttalelsen synes å bygge på misnøye med hvorledes etablert ordning for tillitsvalgt og verneombud
(ikke) har ivaretatt de lokale mannskaper på Flesnes og Borkenes. Uavhengig av mulige formelle brist i
utpekingen av tillitsvalgt, finner administrasjonssjefen det ut fra tjenestenes særskilte innretning både hva
gjelder geografi og stillingsstørrelser, ikke urimelig at der kan utpekes lokale tillitsvalgte men da så langt
mulig tilpasset til og forankret i de formalkrav som ellers følger av avtaleverket. Det er også framkommet
melding fra nylig utpekt tillitsvalgt om «at tidligere plasstillitvalgt trakk seg fra vervet, etter trusler», noe som
ut fra sin form må ettergås av Harstad kommune i egenskap av arbeidsgiver for deltidsmannskapene.
Innledende deler av høringsuttalelsen bærer til dels preg av (politiske) synspunkter omkring sentralisering
av kommunale tjenester og ellers grunnleggende mistro til hvorledes HBR evner å ivareta brannvernet i
Kvæfjord. Der reises opptil flere problemstillinger og spørsmålstegn som synliggjør at det ikke er bygd en
felles organisasjonskultur etter omorganiseringen, men hvor stasjonene på Flesnes og Borkenes til dels
framstår som (eller med ambisjoner om å være) frittstående enheter. Det blir også mer enn spesielt at
høringsuttalelsen problematiserer «at mange ønsker og behov som tidligere har vært meldt inn til HBR, nå
plutselig er kommet til løsning» hvorved dette ses som «et forsøk på blidgjøring av mannskaper».
Administrasjonssjefen oppfatter at de innledende deler av høringsuttalelsen grunnleggende uttrykker en
motvilje til vedtaket fra 2013 om interkommunalt samarbeid, med de konsekvenser dette har hatt med
hensyn til nye styringslinjer, herunder også mistro til hvorledes ledelsesfunksjonen i det videre er ivaretatt
fra HBR. Det framstår også naturlig å se et slikt utgangspunkt i forhold til det ugreie samarbeidsklima
som senere har fått utvikle seg. Den sentrale brannstudien som ble utarbeidd i forkant av arbeidet med ny
forskrift om brann- og redningsvesen, peker på utfordringer med hensyn til samarbeid og ledelse, også i
skjæringspunktet mellom ulike brannvesen. Mens kommunestyret ellers er øverste kommunale organ og
treffer vedtak på vegne av kommunen, er fullmakter på brannområdet ved brann og ulykkessituasjoner
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direkteregulert til brannsjefen via brann- og eksplosjonsvernloven § 12. De særskilte styringslinjer som
ligger i dette, kan framstå utfordrende gitt at det ellers ikke er etablert et tilstrekkelig samarbeidsklima i
en organisasjon.
En innledende hentydning i høringsuttalelsen om at samarbeidet «har nok på papiret ført til forbedringer og
en organisatorisk robusthet», men etterfulgt av tvil om «vi i Kvæfjord <har> hatt en reell økning av beredskap»
samt «tvil om den reelle styrkingen av beredskap», kan ikke kun være et spørsmål om vurderinger foretatt av
ledelsen i HBR, men har også sammenheng med den enkelte tilsatte sin tilnærming til tjenesteutførelsen.
Administrasjonssjefen vil i hovedsak avstå fra å kommentere de innspill på løpende driftsmessige forhold,
som må høre under brannsjefens kompetanseområde, også hensett de særskilte styringsfullmakter som er
nevnt ovenfor. I forhold til høringsuttalelsen vil vi i kortform likevel vise til (henvisninger i parentes hentet
fra høringsuttalelsen i håp om å gjøre dette gjenkjennbart):
(Side 5: § 7-7 ...) Rapporten siterer kun kravene i dimensjoneringsforskriften § 7-7. Som omtalt annet sted i

rapporten (side 13), er kompetansebygging en dynamisk, løpende prosess. Status for brannmannskapene
er i dag forbedret ved at de fleste har gjennomført grunnkurs, på tross av flere nytilsettinger etter avtalens
iverksetting. Samtidig gjenstår det å bygge formalkompetanse både for utrykningsledere og på flere andre
områder. Administrasjonssjefen må legge til grunn at brannsjefen avveier og prioriterer den samlede
kompetansebyggingen opp mot de budsjettmidler som stilles til rådighet; det ligger i sakens natur at dette
kan gi utslag i prioriteringer som ikke deles av alle mannskaper.
(Side 10 3.4 ...) Det bør knapt være en ukjent problemstilling at der kan oppstå forventningsgap mellom

ønsker fra tilsatte, anbefalinger fra ledelsen og til sist budsjettvedtaket som fattes av kommunestyret.
Samtidig må tilsatte på alle nivåer, også frivillige deltidsmannskaper i brannvernet som etterlyser mer
offensive holdninger fra HBR i budsjettprosesser, leve med at slike forventninger ikke kan realiseres.
Opplistingen i rapporten er ellers kun anbefalinger om framtidige investeringer, som vil være del av
bakteppet for de lokale budsjettprosesser. Den faktiske situasjon er som omtalt flere steder, at så vel
investeringsvolum som løpende driftsrammer for brannvernet har vært betydelig styrket og på et annet
nivå enn det som var tilfelle før 2014.
Når det i høringsuttalelsen spekuleres i om vurderingen til HBR kan være at Flesnes branndepot bør
nedlegges, så blir dette kun en spekulasjon fra avsenders side og et bilde på den mistro til HBR som ellers
nærmest gjennomgående preger høringsuttalelsen.
(Sertifikater) Høringsuttalelsen påpeker at HBR overstyrer et vedtak i Kvæfjord kommunestyre tilknyttet

tertialrapport 1/2018 om å innarbeide inntil 180 000 kr i 2018-budsjettet tilknyttet tertialrapport 2/2018
«for å få på plass opplæring på kl C (lastebil) og kode 160 /blålys)». Administrasjonssjefen har foretatt en
særskilt gjennomgang av oppfølgingen tilknyttet en generell sak om oppfølging av de politiske vedtak i
2018, og kan ikke si seg enig i en slik påpeking. Ut fra sakens omstendigheter, ble to av mannskapene
sendt på kurs i utrykningskjøring med påløpte utgifter 94 621 kr, mens videre kompetanseheving må ses
mot 2019-budsjettet, jf omtale i forslaget til budsjett for 2019 (side 34).
Det pekes i høringsuttalelsen på at man «venter på kontrollutvalgets behandling». Administrasjonssjefen er
så langt ukjent med slik behandling i kontrollutvalget og har sjekket ut mot kontrollutvalgssekretariatet at
der ikke ligger noen slik sak til behandling, verken i kontrollutvalget i Harstad eller i Kvæfjord.
(Side 14) Høringsuttalelsen vil «ikke gå i detalj med enkeltpersoners faglige kvalifikasjoner eller personlige
egenskaper», men spekulerer i neste setning i grunnlaget for en tilsetting der kommunen bør søke «bidrag
fra KS eller juridisk hold om denne ansettelsen er i tråd med gjeldende regelverk». Det er så langt vi kjenner til

saken, administrasjonssjefens vurdering at tilsettingen fullt ut er skjedd i tråd med sentralt avtaleverk og
med gjeldende tilsettingsrutiner i Harstad kommune. Det er flere gode grunner til å mane til ro om
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tilsettingssaken, som verken fortjener omtalen i høringsuttalelsen eller de kommentarer som på annet vis
er gitt fra enkelttilsatte innenfor brannvernet. Selv om det skal være tillatt å utrykke skuffelse over ikke å
nå fram i en tilsettingssak, faller antakelsen om «at de to som søkte stilling utrykningsleder ikke er god nok»
på sin egen opplagte urimelighet.
(Side 16 6.3 ...) Høringsuttalelsen fokuserer i denne omtalen av kjøretøysertifikater først på omstendigheter
omkring (utrykninger fra) Flesnes branndepot, det gis videre en beskrivelse av «at HBR forsøker å sverte
engasjerte mannskaper» og at forholdene «ene og alene er et ledelsesproblem».

Administrasjonssjefen finner det, også ut fra tidligere henvisning til Hovedavtalen som et grunnlag for
utpeking av tillitsvalgte, betimelig å vise til at denne i § 1-2 stiller krav om at også tillitsvalgt «har rett og
plikt til å gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid» og videre «at eventuelle problemer som måtte oppstå ...
skal søkes løst gjennom ordningen med de tillitsvalgte». Høringsuttalelsen setter langt på vei til side de regler
som er nedfelt i Hovedavtalen for et samarbeid mellom partene.
I tilknytning til kommunestyrets behandling av en generell sak om oppfølging av politiske vedtak i 2018,
utarbeidet administrasjonssjefen et notat om administrativ oppfølging av vedtaket i kommunestyret om
opplæring av brannmannskaper i forhold til klasse C (lastebil) og kode 160 (blålys). I dette vedtaket viste
kommunestyret til innspill fra brannmannskapene og ba om at inntil 180 000 kr ble tatt inn i budsjettet til
formålet, i sammenheng med tertialrapport 2/2018. Etterfølgende dialog med HBR ble avstemt både mot
ferieavvikling, at tertialrapporten først kom til behandling i kommunestyret i oktober og at den samtidig
synliggjorde et merforbruk på berørt budsjettområde RO4 Teknisk. HBR viste i desember til at to av
mannskapene ble sendt på kurs i utrykningskjøring til påløpte utgifter 94 621 kr, mens utgifter til videre
kompetanseheving måtte ses mot 2019-budsjettet.
(side 20 7.2 ...) Vi må konstatere noe ulike oppfatninger hva gjelder utrykningskjøring og HMS. Det vises
ellers i rapporten (side 16) til at «en del av reaksjonene kunne nok vært redusert dersom leder deltid hadde
kommunisert beslutningen tydelig ...», noe som illustrerer at god dialog alltid vil være utfordrende i forhold

til en virksomhet som mest består av deltidsansatte mannskaper i små stillinger.
(side 23 8.1-7 ...) Forholdene rundt branngarasjen på Borkenes er krevende, og må finne en bedre løsning.

Administrasjonssjefen oppfatter samtidig at de mulige økonomiske konsekvenser ved skisserte løsninger
så langt ligger vesentlig høyere enn vedtatte rammer i budsjett og økonomiplan 2019-2022. Vi har derfor
bedt Kvæfjord Eiendom om en fornyet vurdering i forhold til alternative lokaliseringer, og vil løfte disse
til politisk nivå ved første høve.
(oppsummering) Høringsuttalelsen konkluderer primært med at samarbeidsavtalen med Harstad kommune
bør avsluttes hvoretter «rolle brannsjef osv.» etter behov «leies inn fra en annen kommune vi er mer likestilt
med». Sekundært tas det til orde for bistand fra «en ekstern mekler som kan røske opp i saken» og videre at
«ledelsen ved HBR» må være «klart forankret i organisasjonen lokalt», formentlig ment som en organisasjon i

Kvæfjord men slik administrasjonssjefen vurderer det også i motsetning til de grunnleggende rammer for
å organisere et vertskommunesamarbeid.
Høringsuttalelsen gitt av lokale brannmannskaper med tilknytning til stasjonene på Flesnes og Borkenes,
synliggjør at der ikke er bygd en felles organisasjonskultur innenfor brannvesenet etter 2013, men at det
mer framstår som atskilte enheter i forhold til HBR. Uttalelsen viser grunnleggende skepsis til samarbeid
eller mangelfull forståelse for hva vertskommunesamarbeid innebærer, på et vis som også betyr at dialog
mellom kommunene om tjenestenes mål og innretning ikke har vært tilstrekkelig. Det synes også på andre
nivåer å være opparbeidd en forestilling om på den ene side deltidskorpset i Kvæfjord og på den annen
side HBR. Gitt dagens vertskommuneorganisering tilhører det Harstad kommune som arbeidsgiver å sette
i verk tiltak i forhold til de arbeidsmiljøutfordringer dette representerer. Vi vil derfor invitere teknisk
utvalg til å be om at inntil 100 000 kr av årets kommuneramme til brannvernet forutsettes disponert av
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Harstad kommune til innhenting av ekstern bistand i kartlegging av arbeidsmiljøforholdene og til å
utarbeide forbedringstiltak, som også bør forelegges teknisk utvalg til orientering innen rimelig tid.
Administrasjonssjefen vil avslutningsvis vise til at DSB har gjennomført en brannstudie med hovedfunn
om at mer dagligdagse hendelser håndteres på en god måte ute i kommunene, men at der er et
forbedringspotensial i håndteringen av store og kompliserte hendelser. Det er også utfordringer knyttet til
kompetanse på det brannforebyggende arbeidet. Regjeringen la til grunn for oppdraget om revidert
dimensjoneringsforskrift, at kommunene skal ha profesjonelle og slagkraftige brann- og redningsvesen
med evne til å forebygge og håndtere også større og mer krevende hendelser. Samtidig er utgangspunktet
at brannvernet fortsatt skal være kommunalt, og hvor brann- og eksplosjonsvernloven setter rammer for
hva som kan reguleres i forskrift av plikter rettet mot kommunenivået. DSB beskriver behov for økt
profesjonalisering av ledelsen som en overordnet målsetting innenfor samfunnssikkerhet, og videre at
kravet i forslag til ny forskrift om tre heltidsstillinger bør oppnås ved samarbeid mellom flere kommuner.
Selv om dette kan vurderes ulikt, kommer vi til at lokal organisering av kommuneansvaret innenfor
brann- og redningstjenesten, må tilsi et fortsatt samarbeid rettet mot Harstad kommune som framstår som
eneste reelle alternativ til å utvikle egne tjenester lokalt i kommunen. Samtidig er dette tjenester som ut
fra både form og innhold bør egne seg for interkommunalt samarbeid, ettersom daglig virksomhet mer er
tuftet på krav i særlov og forskrift, enn på styringsprinsipper i kommuneloven. Det tilsier at både
kommunestyre og administrasjonssjef må leve med at virksomheten i det daglige fordrer en grad av
uavhengighet som ikke kan basere seg på løpende involvering fra overordnet nivå, men mer må bygge på
faglige vurderinger som i enda større grad enn tidligere ivaretas av en profesjonalisert ledelse enn det som
nå er tilfelle.
Som nevnt innledningsvis, kommer administrasjonssjefen til at behovet for et regionalisert brannvesen er
styrket etter at samarbeidsavtalen om brann- og feiertjenester trådte i kraft fra 2014. Avhengigheten av
enkeltpersoners tilstedeværelse og dedikerte innsats, tilhører en annen tid. Tilgangen på et større og mer
robust brann- og redningsvesen kan ikke i tilstrekkelig grad ivaretas kun med en lokal organisering i
Kvæfjord, men vil være avhengig av koblinger til andre kommuner. Det er således nærliggende å anta at
dagens HBR med tiden må ta et enda større regionalt ansvar enn det som er dagens virkelighet.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
5/19
13/19

14.03.2019
2019/1

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg
Teknisk utvalg
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
02.04.2019
03.06.2019
20.06.2019

Budsjett 2019 - justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrer

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i K-sak 60/18 om budsjett og økonomiplan 2019-2022
med tilhørende gebyrer og betalingssatser gjeldende for budsjettåret 2019.
2. Kommunestyret vedtar justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrene med virkning fra 1.7.2019
for så vidt angår gebyrregulativet punkt 5200 Byggesaksbehandling med videre og 5400 Gebyrer i
plansaker etter plan- og bygningsloven § 33-1, slik som vist i foreliggende saksframlegg.

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 02.04.2019
Administrasjonssjefens innstilling
3. Teknisk utvalg viser til foreliggende forslag om justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrer
med virkning fra 1.7.2019.
4. 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.

Votering
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Teknisk utvalg viser til foreliggende forslag om justeringer i byggesaks- og
plansaksgebyrer med virkning fra 1.7.2019.
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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.

Saksprotokoll i teknisk utvalg - 02.04.2019: FØRSTEGANGSBEHANDLING
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.
Votering
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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 betalingssatser og gebyrer
gjeldende fra og med budsjettåret 2019. De aktuelle budsjettdokumenter finnes på kommunens
hjemmeside under oppslaget Økonomi, her finnes også 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.
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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 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):
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«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)

5202
5202.1

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)

5202.2

3 453,00

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
(dvs punktene 5206.2-5206-4 utgår)

417,00
417,00
417,00
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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.
-Overstående forslag til justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrene med virkning fra 1.7.2019, fikk
tilslutning ved førstegangsbehandling i teknisk utvalg 2.4.2019. Forslaget har deretter vært gjenstand for
kunngjøring på kommunens hjemmeside fra og med 4.4.2019, med høringsfrist satt til 15.5.2019.
Det foreligger etter høringsrunden ingen innspill av betydning for saken. Administrasjonssjefen oppfatter
dette dithen at endringsforslagene heller ikke er omstridt.
Det tilrås derfor at teknisk utvalg via sin annengangsbehandling og etter gjennomført høringsrunde, går til
kommunestyret med forslag om justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrene fra 1.7.2019 for så vidt
gjelder gebyrregulativet punkt 5200 Byggesaksbehandling med videre og 5400 Gebyrer i plansaker etter planog bygningsloven § 33-1, slik som vist i det overstående.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

15.01.2019
2019/44

Saksnr
4/19
14/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg
Teknisk utvalg
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
02.04.2019
03.06.2019
20.06.2019

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i K-sak 60/18 om budsjett og økonomiplan 2019-2022
med tilhørende gebyrer og betalingssatser, herunder punkt 6600 Feie-/brannsynsgebyr.
2. Kommunestyret vedtar foreliggende forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og
tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune.
3. Innkreving av gebyrer ut fra utvidet gebyrgrunnlag i tråd med revidert § 17 til forskrifter om
brannforebygging, herunder straffegebyr for den som unnlater å melde fra om (re)installasjon av
ildsted eller fjerning av plombering/blending, innarbeides i tilknytning til Kvæfjord kommunes
budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 02.04.2019
Administrasjonssjefens innstilling
4. Teknisk utvalg viser til foreliggende forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av
feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune.
5. 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.
6. 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.
Votering
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
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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.

Saksprotokoll i teknisk utvalg - 02.04.2019: FØRSTEGANGSBEHANDLING
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.
Votering
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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
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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, herunder feie-/brannsynsgebyr, er å anse for forskrift etter
reglene i forvaltningsloven, som i § 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 samlet 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 vedtatt tilsvarende
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 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 nivå 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
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i 2019 antas å være forbundet med 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 verken boliger eller fritidsboliger (hytter) fra slik 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 med Harstad kommune, 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
(dvs i praksis fritidsboliger med fyringsanlegg) implementeres som del av gebyrregulativet tilknyttet
budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Teknisk utvalg har under førstegangsbehandling av forslaget til forskrift om gebyr for gjennomføring av
feiing og branntilsyn i Kvæfjord kommune, gitt tilslutning til at foreliggende forslag til forskrift med
henvisning til forvaltningsloven kapittel VII Forskrifter blir å kunngjøre med høringsfrist 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 utferdiget en forskrift. 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.
Etter utvalgs tilslutning, har forslaget vært gjenstand for kunngjøring på kommunens hjemmeside fra
4.4.2019, med høringsfrist satt til 15.5.2019. Det foreligger etter høringsrunden ingen innspill av
betydning for saken. Administrasjonssjefen oppfatter dette dithen at endringsforslagene heller ikke er
omstridt.
Det tilrås ut fra dette at teknisk utvalg via sin annengangsbehandling og etter gjennomført høringsrunde,
går til kommunestyret med forslag om vedtak av forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn
med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune i tråd med sakens vedlegg. Når det gjelder innkreving av (nye)
gebyrer ut fra utvidet gebyrgrunnlag i tråd med revidert sentral brannforebyggingsforskrift, herunder også
fyringsanlegg i fritidsboliger som ikke har vært underlagt kommunal feiing og tilsyn og straffegebyr for
den som måtte unnlate å melde fra om (re)installasjon av ildsted eller fjerning av plombering/blending,
foreslås dette ut fra kapasitetshensyn innarbeid og gitt virkning i tilknytning til budsjett og økonomiplan
2020-2023.
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Merete Hessen
Administrasjonssjef

71

/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.
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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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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
15/19

08.05.2019
2018/39

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg
Kommunestyret

Helge Stoltenberg
77023128

Møtedato
03.06.2019
20.06.2019

Reguleringsendring for del av Hålogalandvegen, RV85 Langvatnet, Kvæfjord kommune

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre er forelagt planforslag utarbeidet av Statens vegvesen, for
reguleringsendring av Hålogalandsvegen, RV85, del av parsell 2, Langvatnet, LNFR-område til
etablering av utvidet skredvoll. Reguleringsendringen medfører omregulering av LNFR-område til
«Annen veggrunn – tekniske anlegg», «Annen veggrunn – grøntareal», «LNFR-område» og «Anleggog riggområde».
2. Planforslaget har vært utlagt til offentlig høring i tiden 15.03.19-03.05.19, jf plan- og bygningsloven §
3-7 og § 12-10, første ledd.
3. Kommunestyret vedtar reguleringsendring for «Håloglandsvegen – skredvoll Langvatnet – parsell 2 –
Kvæfjord kommune» av 05.11.18, med tilhørende reguleringsbestemmelser av 05.11.18 og revidert
planbeskrivelse av 20.05.19, jf plan- og bygningsloven § 12-12, første ledd.
4. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, tredje ledd,
§ 1-9, samt forvaltningsloven § 29. Klagefrist er 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for parter med
klageinteresse.

Vedlegg:
a. Plankart, datert 05.11.2018.
b. Reguleringsbestemmelser, datert 05.11.2018.
c. Planbeskrivelse – Hålogalandsvegen - Skredvoll langs Langvatnet – Parsell 2 – Kvæfjord kommune,
datert 20.05.2019.
d. Hålogalandsvegen – Reguleringsendringer – Illustrasjonshefte, datert 05.10.18.
Dokumenter i saken:
- Statens vegvesen:
Referat fra oppstartmøte, nye reguleringsendringer Hålogalandsvegen, Kvæfjord kommune», datert
22.05.18.
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-

Statens vegvesen:
Varsel om oppstart reguleringsendringer for E10/rv.85 Tjeldsund – Gullsefjordbotn –
Langvassbukt, datert 31.05.18.
Troms fylkeskommune:
Svar – «Mimenr.18/54796» - E10 rv 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt – Varsel om
oppstart reguleringsendringer, datert 27.06.18.
Statens vegvesen:
Brev om utlegging til offentlig høring, datert 13.03.19.
Troms fylkeskommune:
Forslag til reguleringsendring for E10/rv 85. Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt – Høring
og offentlig ettersyn, datert 02.05.19.
Fylkesmannen i Troms- og Finnmark
Forslag til reguleringsplan for E10/rv 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt – Fylkesmannens uttalelse, datert 28.04.19.
Statens vegvesen
Reguleringsplan for E10/rv 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt, skredvoll
parsell 2. Oversendelse av reguleringsplan til vedtak, datert 20.05.19.
Statens vegvesen
Rapport - Merknadsbehandling – Prosjekt E10/rv 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn –
Langvassbukt, parsell 2, 4, 5, 6, 7, 8 og 10, datert 20.05.19.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vedtok 20.07.17 den statlige reguleringsplan for
E10/rv 85/rv 83 Hålogalandsveien, med konsekvensutredning.
I forbindelse forberedelser til oppstart av byggearbeider på Hålogalandsveien, har Statens vegvesen
igangsatt en ny reguleringsprosess med reguleringsendringer for E 10/Fv 85 på strekningen Tjeldsund –
Gullesfjordbotn – Langvassbukt. I dette planforslaget foreslås endringer for å redusere risiko, sikre bedre
byggbarhet av veganlegget og for å gi tilstrekkelig plass til midlertidig rigg- og anlegg, samt permanente
deponier. Årsaken til endringene er hovedsaklig behov for mer areal til rigg/deponi og bedre byggbarhet,
samt behov for ny skredsikring og tiltak på grunnforhold.
Planprosessen gjennomføres parallelt med alle aktuelle kommuner på denne vegstrekningen og i henhold
til plan- og bygningslovens § 3-7 overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet.
Plan- og bygningslovens § 3-7, gir Statens vegvesen mulighet til å utarbeide og legge planforslaget ut til
offentlig høring i kommuner som berøres av reguleringsendringer i tilknytning til Hålogalandsvegen, RV
83.
Ny plan gjennomføres som kommunal plan med Kvæfjord kommune som planmyndighet.
Statens vegvesen gjennomførte oppstartmøte med Kvæfjord kommune, 22.05.18.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig høring på hhv rådhuset og kommunens hjemmeside i perioden
15.03.19 – 03.05.19, jfr plan- og bygningslovens § 12-10.
I Kvæfjord kommune vil reguleringsendringen omfatte utvidelse av planlagt skredsikring/skredvoll i
område gnr 17 bnr 12, 14, 17, 23 og 25, ved Langvatnet i Langvassdalen, som følge av oppdatert
kunnskap om potensiell skredfare.
Konsekvenser av planendringen
Ny forskrift om konsekvensutredning ble vedtatt 01.07.17 og er lagt til grunn for vurdering om reguleringsendringen omfattes av konsekvensutredningsplikten. Statens vegvesen har vurdert det slik at plan arbeidet ikke kommer inn under forskriftens § 6, men skal vurderes iht § 10, jfr § 8 og vedlegg II, pkt 10 e.
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Vurderinger i forhold til § 10 omfatter vurdering om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for
samfunn eller miljø, mens forskriftens vedlegg II, pkt 10 e, omfatter infrastruktur og bygging av veier.
Vilkår for at planen skal konsekvensutredes er ikke oppfylt, men forplikter likevel gjennomføring av en
samfunnsmessig vurdering basert på undersøkelser. Nye undersøkelser skal gjennomføres i område som
ikke tidligere er varslet, og omfatter blant annet kulturminner og grunnundersøkelser.
Risiko- og sårbarhetsanalyser av området er tidligere gjennomført som del av statlig reguleringsplan for
Hålogalandsvegen E 10/Rv 83/Rv 85, i rapport «Risikoanalyse Hålogalandsvegen – parsell 2 –
kommunegrense Kvæfjord – Våtvoll».
Mottatte merknader
Statens vegvesen har tilskrevet aktuelle grunneiere i området og statlige myndigheter/fagmyndigheter, for
innhenting av deres merknader som fremkommer av «Rapport – Merknadsbehandling - Reguleringsendringer E 10/Fv 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt», datert 20.05.19.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen har gitt en samordnet uttalelse fra regionale statlige etater med innsigelse, og eventuelt
avskjære en innsigelse på gitte vilkår. Ingen statsetater har avgitt innsigelse innen fristen og det foreligger
dermed ikke grunnlag for en samordning eller avskjæring.
Landskapstilpasning og revegetering vil være to viktige tiltak i utforming og avslutning av tiltaket, noe
som også har vært sentrale elementer langs hele Hålogalandsveien.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har ingen merknader eller innsigelser til reguleringsendringen for
nevnte parsell ved Fv 85 ved Langvatnet.
Andre merknader
Ingen andre merknader er mottatt fra naboer eller andre med interesser i aktuelt område.
Endringer i reguleringsforslag
Planforslaget er ikke blitt endret som følge av merknader i høringsperioden.
Vurderinger
Som følge av at ingen innsigelse fra offentlige myndigheter er mottatt og at ingen merknader er mottatt
fra beboere eller naboer, er det ingen forhold som vil være til hinder for etablering av utvidet skredvoll i
aktuell parsell ved Langvatnet i Langvassdalen.
Faglige vurderinger er gjennomført av fagmyndigheter og tiltaket vil være et sikkerhetstiltak forbundet
med Fv 85.
Avslutningsvis, vil vedtak av reguleringsplan medføre at fremdriftsplan for utbygging av Fv 85, kan
følges.
Som samlet vurdering, vedtar Kvæfjord kommune reguleringsforslaget fra Statens vegvesen som forelagt,
for utvidelse av planlagt skredsikring/skredvoll ved Langvatnet i Langvassdalen.

Kristin Myreng Grimstad
Teknisk sjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

21.05.2019
2019/11

Saksnr
16/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
03.06.2019

Befaring Leikvika renseanlegg med videre

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Dokumenter i saken:
RS 59/18 Status for avløp Leikvika
RS 60/18 Plan for befaring for utvalget
TU-sak 3/19 Budsjettinnspill – trafikksikkerhet Husby barnehage
Saksopplysninger
Det er i møteprotokoll for teknisk utvalg 22.11.2018 protokollert slik under overnevnte referatsaker 59/18
og 60/18:
Behandling:
Ang. RS 59/18 Status for avløp Leikvika: Befaring ønskes for utvalgets del, foreslått av Guttormsen og
Ågesen. Skal det fortsatt ventes med å gjøre noe der og se til utbedring av Trastad avløp, ble det stilt
spørsmål om. Det ble referert til problemer med tilgrising fra avløp i sjø i båthavna.
Ang. RS 60/18 Plan for befaring for utvalget:
Bygdnes ønsker at utvalget drar mer på befaring, eksempler som ble nevnt og som det ble uttrykt
enighet om i utvalget, er miljøstasjonen, hallen sitt kjøkken og tilfluktsrom, kulturbygg, robotfjøs (hos
bonde), Borkenes skole (mellomtrinnet f.eks. wc’er – hvordan har de det nå i påvente av nybygging).
Ref. RS 60/18, utvalget befarer gjerne anlegget i Leikvika i neste møte.

Uten i denne omgang å gå nærmere inn i de faktiske forhold, søker administrasjonen i tråd med drøftinger
i siste utvalgsmøte, å legge til rette for befaring av Leikvika renseanlegg i møte i teknisk utvalg 3.6.2019
fra om lag kl 12:15.

Merete Hessen
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

20.05.2019
2019/30

Saksnr
17/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg

Kristin Myreng Grimstad
77023127

Møtedato
03.06.2019

Årsmelding 2018 - RO4/RO6 Teknisk

Administrasjonssjefens innstilling
Teknisk utvalg tar foreliggende årsmelding for 2018 til etterretning.

Vedlegg:
Årsmelding 2018 Harstad brann og redning
Saksopplysninger
Det vises til vedlagte årsmelding og til omtale i administrasjonssjefens årsberetning for 2018 og samlet
årsmelding for 2018.
Årsmelding fra teknisk sjef vil også inngå i samlet årsmelding fra administrasjonssjefen, denne forelegges
formannskapet 11.juni samtidig med regnskapssaken, for senere behandling i kommunestyret.
Vurderinger

Kristin Myreng Grimstad
Teknisk sjef
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Årsmelding 2018 - RO4 Teknisk / RO6 Teknisk/VAR
Sammenfattet oversikt - drift
De to budsjettområdene RO4 og RO6 må sees i sammenheng. Brutto årsomsetning tilsammen
for år 2018, var 38,6 mill kr. Driftsregnskapet viser netto merforbruk på 1,8 mill kr, dvs. ca. 4,7
% av samlet budsjett. Tabell 1 gir oversikt, tall i tusen kroner:
RO4
Teknisk

Regnskap
2017

Regnskap
2018

Budsjett
2018

Avvik
2018

40000

Teknisk kontor

2 518

2 394

2 486

92

44021

Brannvern

2 803

3 541

3 327

-214

44031

Havnevesen

38

33

41

9

44032

Veier

3 757

4 429

4 366

-63

44033

Veilys

44042

Kommunale bygg

44043

398

999

750

-249

4 103

3 767

3 692

-75

Festetomter

-9

-9

-10

-1

44044

Utbyggingsområder for boliger

31

24

0

-24

44051

Renholdstjeneste

5 589

5 819

5 229

-590

44061

Idrettshall/basseng (fom 2018)

2 501

2 325

-177

44062

Kvæfjord kulturhus (fom 2018)

439

327

-112

44063

Parker/baneanlegg (fom 2018)

70

108

38

Nettosummer RO4 Teknisk
RO6

19 361
24 007
22 640
-1 367
Regnskap Regnskap Budsjett Avvik

Teknisk / VAR
64012

Vannforsyning

2017
Utgifter

Avløp / rensing
Slamtømming

3 276

-57

-4 399

-4 351

-4 328

23

1 750

1 695

1 967

272

-2 091

-1 990

-2 481

-491

597

496

529

33

-600

-492

-510

-18

4 739

5 032

4 995

-37

-4 794

-5 088

-5 220

-132

549

570

527

-43

-578

-589

-545

44

Utgifter

161

179

184

5

Inntekter

-30

-68

-76

-8

Utgifter
Utgifter
Inntekter

64015

Renovasjon / miljøstasjon

Utgifter
Inntekter

64020

Feietjeneste

Utgifter
Inntekter

64301
64302

Plansaksbehandling
Byggesaksbehandling

Utgifter
Inntekter

64303

Kart og oppmåling

Utgifter
Inntekter

Summer RO6 Teknisk / VAR

2018

3 333

Inntekter
64014

2018

3 494

Inntekter
64013

2018

Utgifter
Inntekter

Nettosummer RO6 Teknisk / VAR

934

1 124

906

-219

-688

-827

-659

168

1 957

2 141

2 115

-26

-992

-1 425

-1 370

55

13 751

14 569

14 498

-71

-14 346

-15 189

-15 189

-360

10

-260

-691

-431

21 949

-1 798

Nettosummer RO4 / RO6 Teknisk / VAR
19 371
23 747
Tabell 1 Økonomiske resultater for ansvar innunder rammeområdene RO4 og RO6
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RO4: År 2018 resulterte i et merforbruk på 1 367 000 kr for RO4 isolert. Regnskapet viser at ca.
24 mill kr påløp, i forhold til et budsjett på 22,6 mill. Merforbruket tilsvarer 6 % av samlet
driftsbudsjett for RO4.
RO6: Når det gjelder selve selvkostregnskapet kommer ikke dette frem i oversikten over ansvar
i tabell 1. Ikke alle utgifter som inkluderes i selvkostkalkylen er lagt til ansvarene. Regnskapets
note 17 presenterer et resultat, angitt her som tabell 2, for selvkostkalkyle; der avskrivninger,
renteutgifter og indirekte kostnader er ivaretatt, tall i hele kroner:

Tabell 2 Selvkostkalkyler år 2018

Plansak, Byggesak og Kart og oppmåling, er selvkost i så måte at kommunen ikke skal gå med
overskudd, men kan subsidiere. Øvrige ansvar innunder RO6 har såkalt pålagt selvkost, og
avsetning eller bruk av driftsfond, samt gebyrer, regulerer økonomien.
Interkommunale samarbeidsavtaler (IKS) innunder RO4 og RO6
Følgende områder er gjennom to egne avtaler helt eller delvis blitt ivaretatt av Harstad
kommune for Kvæfjord: Vei, veilys, vannforsyning, avløp, slamtømming, renovasjon,
brannvern og feiertjenester.
Samarbeidet er hjemlet i kommuneloven. Avtalene innebærer at Harstad kommune som
vertskommune ivaretar tjenestene på vegne av Kvæfjord som såkalt samarbeidskommune.
Disse avtalene var i første omgang for fem år, etter 2018 er det forlengelse for ett år om gangen
om ikke avtalene endres eller opphører. Avtalene anses som forlenget etter første femårsperiode
da ingen av partene har sagt disse opp. Det ble presentert orienteringssaker om henholdsvis
brann/feiiing i TU-sak 2/16 og om kommunalteknikk i TU-sak 14/16, også med deltakelse fra
Harstad kommune, uten at der fremkom noe særskilt med hensyn til avtalene videre.
Samarbeidet med Harstad oppleves å gi tilgang til bred kompetanse. Kvæfjord har delegert til
Harstad å utføre oppgaver og treffe avgjørelser i de saker og områder som inngår i avtalene. Kun
saker av prinsipiell betydning fattes av kommunestyret i Kvæfjord.
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16 651 000 kr påløp totalt i disse IKS-avtalene i år 2018, noe som utgjør betydelige 43% av
samlet brutto årsomsetning for RO4 og RO6.
Vei, veilys og brannvern rapporterer innunder RO4, de øvrige innunder RO6 som selvkost.
For renovasjon handterer Harstad avtaler med det interkommunale renovasjonsselskapet HRS
Husholdning for Kvæfjord kommune, inkludert miljøstasjonen, som er ment å være et mottak
for husholdningsavfall.
Tabell 3 presenterer en oversikt over de tekniske tjenestene som kjøpes fra Harstad, regnskap for
år 2018, tall i tusen kroner, innunder drifts-økonomi. For de fleste ansvarsområder som angis i
tabellen utgjør vertskommunesamarbeidet hoveddelen av total økonomi i ansvaret.

Samarbeidsavtalene
44021 Brannvern
Vertskommunesamarbeid
44032 Veier
Vertskommunesamarbeid
44033 Veilys
Vertskommunesamarbeid
64012 Vannforsyning Vertskommunesamarbeid
64013 Avløp/rensing Vertskommunesamarbeid
54014 Slamtømming Vertskommunesamarbeid
Vertskommunesamarbeid
64015 Renovasjon
64020 Feietjeneste Vertskommunesamarbeid
SUM

Regnskap
2018
3 073
3 404
960
2 461
1 332
152
4 866
402

Budsjett
2018
2 657
3 345
750
2 850
1 664
350
4 822
385

16 651

16 823

Avvik
Forbruk
2018
i%
-416
116
-59
102
-210
128
389
86
332
80
198
43
-44
101
-17
105
172
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Tabell 3 Økonomiske resultater innenfor de ulike samarbeidsavtaler med Harstad kommune

Tabell 3 viser et summert lite mindreforbruk på 172 000 kr i disse avtalene, dette utgjør 1 % av
budsjettet i IKS-avtalene på 16 823 000 kr for år 2018.
Om de ulike ansvar
40000 Teknisk kontor
Ansvarsområdet Teknisk kontor hadde et mindreforbruk på 92 000 kr, som utgjør 3,7 % av
budsjettet på 2,5 millioner for ansvaret.
Teknisk kontor en del av fellesadministrasjonen; særlig på grunn av at man utgjør støttestab for
virksomhet i de kommunale bygg, i form av drift og vedlikehold av disse. Samtidig opererer
teknisk kontor utadrettet med saksbehandling, samt ellers at man handterer tekniske tjenester og
infrastruktur som eksterne interessenter (i hovedsak grunneiere og innbyggere) forholder seg til.
I 2018 ble ansvarsområdene Kvæfjordhallen og parker/bane samt kulturbygget innlemmet i RO4
etter å tidligere ha vært innunder RO2.
Teknisk sjef er leder for omlag 30 medarbeidere, men nær halvparten av disse følges i det
daglige opp av renholdsleder, og gruppen i Kvæfjordhallen har egen gruppeleder. Teknisk sjef
følger opp økonomien i RO4 og RO6, samordner med administrasjonssjef, saksbehandler og
følger opp de ulike fagområdene, deltar i teknisk utvalg og kommunestyremøter og behandler
spesielle saker.
Rådgiver ved administrasjonsleders kontor bistår i betydelig grad og er saksbehandler og har
stort sett vært sekretariat i teknisk utvalg. Det ble i 2018 gjennomført 4 møter i utvalget, der 34
politiske saker og 61 referatsaker ble forelagt.
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Det blir lite tid til å følge opp en del spesielle forhold, som for eksempel miljø- og
forurensningssaker.
Landbruk:
Teknisk kontor har en jordbruksrådgiver i 100 % stilling, saksbehandler landbruk i 40 % stilling
og i 2018 skogbruksrådgiver og -pådriver i tilsammen netto 40 % stilling.
Innenfor landbruksområdene jobbes det fortsatt godt og med positive tilbakemeldinger fra
næringsutøverne når det gjelder kommunens bidrag til tilrettelegging og bistand. Investeringene
i landbruksnæringen var også i 2018 stor i Kvæfjord kommune. Teknisk kontor mener vi
ivaretar tilskuddsforvaltningen på produksjonstilskudd og velferdsordningene tilstrekkelig og at
det gis god veiledning.
Kvæfjord kommune har tatt initiativ til og har ansvar for flere prosjekter som relateres til
landbruket. Det mest omfattende er «Nydyrkingsprosjektet», som har vært ledet av egen
prosjektleder. I løpet av 2018 kom man også langt i arbeidet med «Kvæfjord Miljøjord». Det
ble i meldingsåret stiftet et eget selskap med samme navn eid av bønder i kommunen.
Regulering av aktuelt område for lokasjon av miljøjordfabrikk og prosjektering av denne ble
igangsatt i meldingsåret.
På tross av store overvintringskader på enga i 2018 har landbruket i Kvæfjord i meldingsåret
fremstått med evne og vilje til å møte fremtiden med et positivt fortegn. Dette har bidratt til at
det også i 2018 har vært mange henvendelser fra andre deler av landbruket i Troms som ser til
Kvæfjord. Det har fra administrasjons og politisk nivå vært deltakelse som foredragsholder på
en rekke arrangement utenfor kommunen. Kvæfjord kommune arrangerte egen
landbrukskonferanse i september 2018 med god deltakelse fra hele fylke. Uten et betydelig
bidrag fra næringsrådgiver hadde dette ikke kunnet la seg avvikle.
Kommunen har tidligere delt skogbrukssjef med Harstad og Skånland, med Kvæfjord som
arbeidsgiver. I forbindelse med at denne pensjonerte seg i 2018 trakk Skånland seg fra
samarbeidet fordi dette tidsmessig passet slik at de ønsket å fokusere på samarbeid med
Tjeldsund i forberedelse av kommunesammenslåing. Harstad meldte samtidig at de ville klare å
handtere forvaltningsoppgavene selv, men de ønsket et særskilt samarbeid innen pådriv etter
henvendelser fra skogeierlag til særlig Kvæfjord og Harstad om ønsket meraktivitet. I et
tilsammen 70 % engasjement har skogpådriver jobbet i og for Kvæfjord og Harstad siden
ettersommer 2018 i tillegg til at det innunder engasjementet utføres forvaltningsoppgaver i
Kvæfjord.
Det er i meldingsåret registrert økning i den skogfaglige aktivitet. Stadig flere skogeiere har vist
interesse for skogsbilveibygging samt interesse for mer skogskjøtsel gjennom tynning av
plantefelt.
Behandling av kommunale gebyrer:
En 40 % stilling innkrever kommunaltekniske gebyrer innen vannforsyning, avløp/slam,
renovasjon og feiing. Det at kommunen selv står for faktureringen gjør at grunneiere forholder
seg til både Kvæfjord og Harstad kommune i saker som gjelder disse tjenester.
Eiendomsskatt:
Underlag for beregning av eiendomsskatt er nært knyttet til teknisk kontor, og kontorfellesskap
har vært nyttig. Det ble skrevet ut eiendomsskatt i hele kommunen, det vil si på verker og bruk,
næringseiendommer, boliger og fritidsboliger. For boligeiendommer er det boligverdi fra
Skatteetaten som skal danne grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Øvrige eiendommer er
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blitt taksert av kommunen. Beregningsunderlaget skal komme fra skatteetatens registrerte
forhold for boliger, men noen eiendommer er ikke inkludert i disse og ble taksert.
44021 Brannvern
Brannvern hadde et budsjett på 3 327 000 kr i 2018, dette er oppgjort med merforbruk på 214
000 kr.
Harstad Brann og redningstjeneste omtaler år 2018 for Kvæfjord som et normalår, se beskrivelse
av oppdrag og øvelser i vedlegg. De har gjennomført 8 øvelser, registrert 41 hendelser, hvorav
tilknytta konstabler Borkenes: 5 trafikkulykker, 3 helseoppdrag, 1 bistand politi, 26
utrykningslederoppdrag. Tilknytta Flesnes har det vært 4 trafikkhendelser og 1 helse.
De viser ellers til forebyggende arbeid (tilsyn av bygnigner), innkjøp / investeringer, og kurs og
sertifikater. De har investert i et nytt ikt-system for å bedre beredskapen i form av mer effektiv
oversikt over utstyr. Vedlegget viser ellers at de ønsker å se på samarbeidsavtalen for alle
kommunene de jobber med. De orienterer også om at de opplever økende grad av forventninger
og krav på flere områder.
Av utfordringer videre nevnes ulike behov og at løsning for brannstasjon ikke er på plass. Det
skjedde en kollaps i gulvet i eksisterende og vi har fortsatt en midlertidig løsning etter at
arbeidet som ble gjort for en mulig lokasjon ikke kom ut økonomisk gjennomførbart og ny
runde måtte til. Denne har tatt lang tid og fortsatt er ikke løsning klar.
44032 Veier
Ansvaret hadde budsjett på 4,37 millioner (tabell 1), og er gjort opp med et merforbruk på
63 000 kr.
Utover avtalen med Harstad utgjorde budsjettet i hovedsak årlig overføring til fylkeskommunen
for Kveøyforbindelsen 1,0 million kr fortsatt i 2018.
3 450 000 kr var budsjett for veier i Harstad-avtalen i 2018, og det er her det moderate
merforbruket i hovedsak ligger (tabell 3). Det har vært en nøktern drift av kommunale veier
også i 2018. Mange veier har dårlig asfaltdekke, dette merkes i boligområder og særlig
Bygdeveien, Idrettsveien, Nyveien og Bergsveien.
44033 Veilys
For ansvaret Veilys er dette gjort opp med et merforbruk på 249.000 kr, i forhold til et budsjett
på 750.000 (Tabell 1). Harstad-avtalen utgjør egentlig hele budsjettet. En utgift på ca 40 000 kr
eks mva for reparasjon av belysning uteområde Flesnesble belastet kommunen direkte. Utgifter
til strømforbruk for veilys er overført til Harstad og inngår dermed i avtalen.
Det er fortsatt store utfordringer med vedlikehold på gatelysnettet i Kvæfjord.
44042 Kommunale bygg
Bygningsforvaltningen preges også i 2018 av begrensede midler til vedlikehold. Det framstår et
netto merforbruk med ca. 75.000 kr for ansvaret, som i sin helhet skyldes nødvendig
vedlikehold, tilsyn og serviceoppdrag. Overskridelsen er bare 2 % i forhold til årsbudsjett på
3 692 000 kr (tabell 1).
Årsbudsjettet inkluderer lønn til kommunens to fagarbeidere samt noe til bygningsingeniør som
følger opp fra teknisk kontor. Også teknisk sjef er involvert men lønnen belastes ansvar 40000.
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For innkjøp av materiell og tjenester var det budsjettert med ca. 1,9 mill kr i 2018. Behovet
oppleves å være betydelig større. Vi handterer areal på ca. 25.000 m2 og mange bygg og anlegg
i disse, er gamle. Det er til tider utfordrende å oppleve innmeldte behov som vi ikke finner
midler til å dekke, og brukere av byggene finner nok dette minst like utfordrende.
Bare for service og tilsyn påløper nær en million kroner årlig. Ca en halv million kroner går med
til å handtere akutt-tiltak. Det er dermed bare noen få hundre tusen kr å planlegge vedlikehold
for.
Heldigvis planlegges noen større tiltak i form av investeringsprosjekter. Det er imidlertid grunn
for å tro at om man gjorde en gjennomgang av alle bygg vil man komme frem til at behovet for
større tiltak for disse utgjøre behov i en stor økonomisk størrelsesorden, for å komme opp på et
ønsket nivå etter dagens standard. Det er også slik at etterslepet innen vedlikehold øker.
Teknisk kontor skulle gjerne gjennomført tiltak som reduserer energiforbruket men har ikke hatt
kapasitet til å planlegge dette på en tilfredsstillende måte. Det går med betydelige utgifter til
energi i kommunale bygg i Kvæfjord.
Lokal brannvakt fungerer som beredskapsvakt utenom normal-arbeidstid, for kommunale bygg.
I forhold til størrelsen av de anlegg vi opererer med, er egen bemanningen å betrakte som liten. I
2016 inngikk kommunen avtale med Kvæfjord Eiendom for tilsyn og oppfølging av systemer
med vannbåren varme. Noen skoler og sykehjem har oppvarming via slike. Innunder avtalen ser
Kvæfjord Eiendom til også ventilasjonsanlegg i de samme bygg de gjør tilsyn på vannbåren
varme – systemer. Det vurderes løpende endringer i byggforvaltningen og samarbeidet med
Kvæfjord Eiendom inngår.
Bevilgningene bør fortsatt økes, for å oppgradere byggene og dets tekniske anlegg.
Teknisk kontor forsøker å bistå andre områder i organisasjonen også ved henvendelser utenom
vedlikehold, men må begrense dette, noe som kan oppleves krevende for brukere.
44051 Renhold
Ansvaret Renhold er gjort opp med et merforbruk på ca. 590 000 kr, 11% over budsjettet på 5,3
mill kr, ref. tabell 1. Her har lønnsutgifter vært budsjettert for lavt. Kommunen har 12 årsverk
innenfor renholdstjenesten, en omfangsrik del av de kommunaltekniske tjenester.
Tjenesten innebærer en mulighet for introduksjon til arbeidslivet for bosatte innvandrere.
Kulturforståelse og respekt for ulikheter er nødvendig for å koordinere medarbeiderne.
Renholdstjenesten i kommunen jobber målrettet for å utnytte ressursene best mulig. De sliter
med et relativt høyt sykefravær, på grunn av langtidssykemeldte. Bruk av vikarer minimaliseres
ved at renholdsleder omorganiserer og fordeler belastning på både renholdere og bygg så
optimalt som mulig. Omplasseringer også i forhold til sykdom gjøres kontinuerlig. Har fått
tilbakemelding fra Bedriftshelsetjenesten om at dette er positivt. I ferietider og i forbindelse med
utskiftinger av brukere, spesialbehandler renholderne gulvene, noe som reduserer
vedlikeholdsbehov.
De fungerer som noen «lette vaktmestre» - de melder fra om en del bygningsforhold de mener er
bekymringsverdige, og initierer dermed tiltak.
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Renhold samarbeider godt med driftspersonellet forøvrig. Renholdsleder går over
omsorgsleiligheter ved utskifting av brukere sammen med drift.
44061 Idrettshall/basseng
Det var for 2018 et merforbruk på 177 000 kr for Kvæfjordhallen som hadde et budsjett på
2 325 000 kr, overskridelsen er på 7,6 %.
Driften ved Kvæfjordhallen har i 2018 vært videreført med en bemanning på 3,17 årsverk.
Staben viser stabilitet og god fleksibilitet, noe som gjør at driften går kontinuerlig, uten bruk av
vikarer. Dette var enda ett år med lavt sykefravær, smått utrolige 0 %, og det har i driftsåret
2018 ikke vært registrert skader, arbeidsuhell eller sykdom som kan sies å være jobbrelatert.
De tekniske installasjonene og styringen av varme og ventilasjon er av samme årgang som selve
bygget, nesten 40 år gammelt.
En av de to styringsenhetene tilhørende idrettshallen og fellesarealene er ødelagt, og må
demonteres og flyttes i mellom av hallens personell for å kunne justere varme og ventilasjonen.
Dette må endres.
Svømmehallen har fått installert ny ledbelysning over bassenget, noe som er blitt veldig godt
mottatt av brukerne og dette vil hjelpe noe på strømforbruket. Begge sirkulasjonspumpene er nå
i drift, og styringen av disse, samt regulering og overvåking av varme i bassengvannet er
oppgradert på en enkelt og oversiktlig måte.
Det har oppstått skade på noen fliser i løpet av driftsåret, noe som kanskje vil medføre en
nedtapping og reparasjon, foretatt av hallens ansatte. I løpet av året ble det lagt opp til ny styring
av pumper og varme tilhørende svømmehallen
Det tilstrebes at Kvæfjordhallen blir løpende vedlikeholdt med de midler som er til disposisjon,
og av hallens personell når det er mulig/ lovlig.
44062 Kvæfjord kulturhus
For kulturhuset ble det en særdeles stor merutgift i fjernvarmebruken i 2018 på grunn av en
lekkasje som førte til at varmt vann ble kjørt rett ut i grunnen. Heldigvis forårsaket dette ikke
ytterligere skade på bygget. Totalt endte økonomien opp med 112 000 kr i merforbruk, budsjett
var på 327 000 kr.
Det ble installert brannvarslingsanlegg i bygget tidlig på året, dette var helt nødvendig for å
kunne tillate videre bruk av bygget.
Kulturbygget brukes av faste brukere to ganger i uka av Barne/ungdomsteateret og Kvæfjord
Mannskor. Det har vært noen forestillinger i løpet av driftsåret, UKM, mannskoret og
skolekorpset har hatt konserter i bygget i løpet av året.
44063 Parker/baneanlegg
For ansvaret var det et mindreforbruk på 38 000 kr i forhold til et budsjett på 108 000 kr.
Kvæfjordhallens ansatte, med meget god hjelp fra en ferievikar og en fra det tidligere
arbeidslaget til NAV, foretok i sommer arbeidet med parker og bane etter «godt nok» prinsippet.
Tilbakemeldinger på dette arbeidet har stort sett vært positivt.
Kvæfjord kommune har mange klippeområder så som brannfelt, barnehager, skoleområder,
veikryss, lekeplasser museumsområder og mer til som trenger jevnlig stell. Fotballbanen med
områder rundt er mye brukt og vedlikeholdes etter kunstgressleverandørens krav.
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Kvæfjordhallen har også i dette driftsåret hatt tilsyn og tømming av noen søppelbokser i
Borkenesmarka.
64012 Vannforsyning
Selve ansvaret Vannforsyning hadde for år 2018 netto mindre utgifter på ca. 34 000 kr i forhold
til budsjett. For Vannforsyning innunder Harstad-avtalen er dette gjort opp med et
mindreforbruk på ca. 389 000 kr (tabell 3).
Utover normal drift av renseanlegg, ledninger og kummer, har det vært noen lekkasjer på det
eldre ledningsnettet.
64013 Avløp
Ansvaret Avløp hadde for år 20178 netto mindreutgift i forhold til budsjett på ca. 219 000 kr.
Avløp innunder Harstad-avtalen isolert er gjort opp med et mindreforbruk på 332 000 kr (tabell
3). Det har vært normal nøktern drift av renseanlegg, ledninger og kummer.
64014 Slamtømming
Ansvaret Slamtømming har 14 000 kr i mindreforbruk i 2018. For ansvaret innunder Harstadavtalen er dette gjort opp med et mindreforbruk på ca. noe nær 200 000 kr (tabell 3).
Siden antallet slamavskillere som skal tømmes varier vil også kostnadene variere mellom årene.
Tømming av private slamavskillere ble utført i samsvar med felles anbud med Harstad
kommune og de årlige tømmelister for Kvæfjord.
64015 Renovasjon/miljøstasjon
År 2018 oppsummeres med netto mindreutgifter på ca. 167 000 kr. For ansvaret
Renovasjon/miljøstasjon innunder Harstad-avtalen, er dette gjort opp med et merforbruk på 44
000 kr, i forhold til budsjett på 4,8 mill kr (tabell 3).
I 2017 ble miljøstasjonen på Trastad åpnet og vi opplever at den ble godt mottatt av våre kunder.
Det ble også gjennomført innsamlingrunde på grovavfall i Gullesfjorden, samt innsamling av
farlig avfall i hele kommunen.
HRS har vedtatt endret kildesortering og henteordning. Ordningen vil utrulles i løpet av høsten
2019.
Temaet om renovasjon for hytter og fritidsboliger har over tid vært diskutert mellom
kommunene og HRS, det er ventet endringer også her.
64020 Feietjeneste
Ansvaret Feietjeneste gjøres opp som budsjettert. Harstadavtalen med budsjett på 385.000 kr,
ble gjort opp med et netto merforbruk på ca. 17 000 kr (tabell 3).
64301 Plansaksbehandling
Det er sjeldent kommunen selv utarbeider reguleringsplaner, som for eksempel rullering av
kommuneplanens arealdel. Slikt arbeid skal ikke inn i selvkostkalkylen, som gjelder private
planer eller planer der kommunen er tiltakshaver men for enkeltvise offentlige
bygg/eiendommer.
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En saksbehandler i delstilling handterer kommunens plansaksbehandling. Teknisk kontor er i
dag avhengig av kjøp av ekstern bistand til plankartarbeid. Utgiftene innenfor ansvaret utgjorde
179.000 kr. Inntektene i form av gebyrer var i 2017 på ca 68 000 kr.
64302 Byggesaksbehandling
En saksbehandler i 100 % stilling ivaretar kommunens byggesaksbehandling og delingssaker,
samt utslippstillatelser. I tillegg belastes noe av stillingen til rådgiver ved administrasjonssjefens
kontor, ansvaret. Utgiftene innenfor ansvaret utgjør ca 1,1 million kr, i hovedsak til lønn, og det
har vært en del overtidsarbeid i 2018. Inntektene i form av gebyrer var i 2018 på 827 000 kr, ca.
168 000 kr over budsjett-estimatet. Hele ansvaret gjøres opp med ca. 50 000 kr i netto merutgift
i forhold til budsjett.
Kommunens byggesaksbehandling har som for de siste år vært godt ivaretatt faglig sett. Vi er
sårbare ved fravær, på grunn av begrensede ressurser. Vi har generelt kort behandlingstid og
veileder og gir service til publikum. Det er så og si ingen klagesaker.
Vi opplever at tiltakshavere i Kvæfjord er flinke til å ta kontakt med teknisk kontor og vi bruker
mye tid på bistå folk i å finne ut om forhold er søknadspliktige.
64303 Kart- og oppmåling
Kart- og oppmålingssaker driftes godt når det gjelder oppmåling, innenfor beskjedne
budsjettrammer, vi har i 2018 hatt to oppmålere.
Oppmåling er utfordrende å arbeide med på grunn av mye etterslep og unøyaktigheter i
matrikkelen fra tidligere tider. Det går med tid til å måle på nytt gamle feilmålinger og –
føringer.
Kommunens oppmåleransvarlige gjør det omfattende arbeidet tjenesten innebærer, på en dyktig
måte, er vårt inntrykk. Feil rettes opp, men dette er en møysommelig jobb.
Netto mindreutgift 29 000 kr er resultatet for år 2018, budsjetterte utgifter var på 2.114.000 kr
mens det påløp 2 150 . Budsjetterte inntekter var hele 1.370.000 kr og de faktiske 1.424.000 kr.
Sykefravær RO4 / RO6
Samlet sett står rammeområdene med et sykefravær i 2018 på 6,8 prosent. Dette er på linje med
landsgjennomsnittet og det er gledelig å kunne melde at vi igjen ser en nedgang, nå med hele ca
3 prosentpoeng fra 2017. Det har vært en positiv trend de siste år.
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Større utbyggings- og utbedringsprosjekt innunder RO4 og RO6 (investeringsregnskap)
Berg Engen:
Det ble i 2016 utarbeidet et forprosjekt for boligfelt Berg Engen. Dette var grunnlaget for
kommunestyrets vedtak om utbygging av boligfeltet.
I 2017 startet man opp med detaljplanlegging av VA-tekniske anlegg i boligområdet, som også
omfatter tilhørende grunnundersøkelser. Planarbeidene er noe forsinket av disse
grunnundersøkelsene. Som for 2017 påløp betydelig mindre utgifter enn budsjettert for også i
2018.
Helsehus:
I 2017 ble skisseprosjekt og deler av forprosjekt, gjennomført for arbeidet med helsehus på
Borkenes. Etter forprosjektet som ble fremlagt kommunestyret i juni 2018, ble det vedtatt å
inngå avtale med vinner av planlagte anbudsrunde, gitt at økonomi ble innenfor budsjett. På
ettersommeren 2018 kunne Kvæfjord kommune tildele totalenterprisekontrakt til Harstadbygg
AS.
Arbeidet i tomta startet samme høst med riving av gamle Kveldrobygget samt leilighetsbyggene
som kommunen kjøpte fra Kvæfjord Eiendom. Arbeidet har vært noe forsinket og utgiftene er
noe lavere enn budsjettert men dette vil forskyve seg. Overtakelse er i utgangspunktet planlagt
til rundt 1. mai 2020. Norconsult er kommunens prosjektleder i prosjektet.
Borkenes skole:
En forstudie for nybygg for Borkenes skole ble gjennomført i 2017. Forstudien anbefalte riving
av mellomtrinnet og nybygg av nytt areal med klasserom for mellomtrinnselever pluss
spesialrom. Dette bifalt kommunestyret. Høsten 2018 inngikk kommunen avtale med Asplan
Viak om prosjektledelse. Det har utover høsten og vinteren blitt avdekket at romprogrammet
ikke var tilstrekkelig og runder pågår med brukergruppe.
Vann og avløp og brannvann:
Nytt ventilkammer og nye høydebasseng på Rå ble ferdigstilt sommeren 2018. Noe over 7
millioner påløp i 2017, budsjettet sa 8 100 000 kr, mens det for 2018 påløp nær 6,7 mill mens
budsjettet sa noe over 5 mill kr.
Vei og veilys:
Øvre Lamhagan har fått opparbeidet vei i forbindelse med tomteutvikling.
For enkeltpunkter i grisgrendtstrøk og langs riks- og fylkesvei skal det søkes dispensasjon for
kravet om målt kraft. Slik søknad vil bli oversendt i 2019.
Bygningsrelatert:
Kulturhuset fikk nødvendig brannalarmanlegg, man kunne ikke tillate øvinger og arrangementer
uten. Ny belysning i Kvæfjordhallen er kommet på plass i 2018 til glede for brukerne. Oscars
vei 6 er oppgradert for å fungere som midlertidig lokale for helse- og omsorgsadministrasjon
ettersom gamle Kveldro ble revet høsten 2018 i påvente av nytt helsehus. Også Servicekontoret i
rådhuset er oppgradert for bedre fasilitering for igjen bedre tjenestetilbud.
Kristin Myreng Grimstad
Teknisk sjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
18/19

22.05.2019
2018/968

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg

Kjell Rune Nymoen
77023126

Møtedato
03.06.2019

Asbjørn Eriksen - klage på avslag på søknad om dispensasjon for allerede utført hovedombygging
av seterbu/hytte, Gnr 53 Bnr 34, Lysvatnet

Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg viser til klage fra Asbjørn Eriksen datert 06.05.2019 på kommunens vedtak i TU-sak
8/19 der søknad om dispensasjon for allerede utført hovedombygging og tilbygg til seterbu/hytte på
eiendommen Gnr 53 Bnr 34 avslås.
2. Teknisk utvalg tar ikke klagen til følge da det ikke foreligger nye tungtveiende momenter eller
opplysninger i klagen.
3. Saken sendes over til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig behandling.

Vedlegg
1. Saksframlegg til tu-sak PS 08/19 og møteprotokoll
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
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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
27. Saksframlegg, 19.03.2019
28. Vedlegg til saksframlegg, 27.03.2019
29. Orientering til søker om at saken behandles 02.04.2019, 01.04.2019
…………………………………………………………………………….
30. Oversender vedtak i tu-sak PS 08/19
31. Utsatt klagefrist til 10.05.2019, orientering 11.04.2019
32. Saksprotokoll fra tu-sak PS 08/19
33. Klage på vedtak om avslag dispensasjon, mottatt 06.05.2019
34. Supplement til klage (helseerklæring), mottatt 06.05.2019
35. Kommunen oversender klage til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for vurderinger av eventuelle
nye opplysninger, 06.05.2019
36. Uttalelse fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 22.05.2019
37. Orientering om mottatt uttalelse og videre saksbehandling, 22.05.2019
I forbindelse med søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for allerede utført
hovedombygging/tilbygg til seterbu/hytte på eiendommen Gnr 53 Bnr 34, avslo et enstemmig teknisk
utvalg søknaden fra Asbjørn Eriksen i tu-sak PS 08/19 (møte 02.04.2019):
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 §
19-2 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.

Partene ble gjort kjent med vedtaket 02.04.2019. Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver Asbjørn Eriksen
den 06.05.2019. Han hadde da fått en utvidet klagefrist til 10.05.2019:
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Klage på vedtak vedr. min hytte.
Viser til mottatt vedtak og vil med dette klage på vedtaket med følgende begrunnelse.
Hytten som ble oppført i 1945 har etter mitt kjennskap ikke vært til sjenanse for rein og
reintrekket. Først i 2019 ble det et problem, da byggesøknad ble sendt inn. Det er
vanskelig å forstå. Bruken av hytten vil ikke endre seg noe vesentlig i forhold til det som
har vært!
Jeg vil tro at det er andre aktiviteter i Kvæfjordmarka som forstyrrer reinen mer enn en
og annen sporadisk helge overnatting på hytten.
Den aktivitet som legges ned i form av løypepreparering med påfølgende skigåing mer
eller mindre døgnet rundt vil jeg tro er mer forstyrrende for reinen og reintrekket enn
hytten og dens bruk vil representere! Vil bemerke at jeg ikke har noe imot denne
aktiviteten!
Jeg ønsker også at det hensynstas at hytten har vært i min families eie i all min levetid
og at den er av enorm nostalgisk verdi for meg og mine barn som den er tiltenkt
overdratt til med tid og stunder!
Jeg har også svak helse noe vedlagt helseattest vil vise, hytten min ligger i slik avstand
av hjemmet at jeg klarer å ta den i bruk med sporadisk ledighet. Et tap av denne hytten
vil for meg være et stort personlig nederlag og jeg tenker på eventuell riving med tynget
sjel.
Håper til det siste på positivt svar!
Mvh Asbjørn Eriksen

Kommunen sendte mottatt klage til Fylkesmannen i Troms og Finnmark 06.05.2019 og ba dem om å
vurdere om klagen inneholdt nye opplysninger som eventuelt kunne ha betydning for tidligere
høringsuttalelse. I brev 22.05.2019 har Fylkesmannen i Troms og Finnmark gitt følgende tilbakemelding:

Vurderinger
Klagen er fremsatt innen utsatt klagefrist 10.05.2019 og tas derfor opp til behandling.
Administrasjonssjefen har vurdert klagen som følger:
Klager:
«Hytten som ble oppført i 1945 har etter mitt kjennskap ikke vært til sjenanse for rein og
reintrekket. Først i 2019 ble det et problem, da byggesøknad ble sendt inn. Det er vanskelig å
forstå. Bruken av hytten vil ikke endre seg noe vesentlig i forhold til det som har vært!»
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Administasjonssjefens vurderinger:
Det vises høringsuttalelsen fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og administrasjonssjefen
kan ikke se at klagen tilføyer saken nye opplysninger som ikke var kjent da saken ble sendt på
høring og senere vurdert av teknisk utvalg. At klager skriver at deet «først i 2019 ble et problem,
da byggesøknad ble sendt inn» medfører ikke riktighet. Allerede i 2016 informerte kommunens
byggesaksbehandler klager både muntlig og per brev og e-post om at beliggenheten i trekklei for
reindrifta kunne medføre utfordringer.
Klager:
«Jeg vil tro at det er andre aktiviteter i Kvæfjordmarka som forstyrrer reinen mer enn en og
annen sporadisk helge overnatting på hytten. Den aktivitet som legges ned i form av
løypepreparering med påfølgende skigåing mer eller mindre døgnet rundt vil jeg tro er mer
forstyrrende for reinen og reintrekket enn hytten og dens bruk vil representere! Vil bemerke at
jeg ikke har noe imot denne aktiviteten!»

Administasjonssjefens vurderinger:
Admistrasjonssjefen anser dette som et lite relevant argument i den akuelle bygesaken, og viser
til at reindriftsfaglig uttalelse konkluderer med at hytta vil være til ulempe for reindrifta.
Klager:
«Jeg ønsker også at det hensynstas at hytten har vært i min families eie i all min levetid og at
den er av enorm nostalgisk verdi for meg og mine barn som den er tiltenkt overdratt til med tid
og stunder!»

Administasjonssjefens vurderinger:
Argumenter som går på personlige grunner som arv, «nostalgi» etc. kan ikke vektlegges i
dispensasjonsvurderingen. Det vises til utfyllende vurderinger i saksframlegget til tu-sak PS
08/19, samt lovkommentarer til plan- og bygningslovens § 19-2:
«Bestemmelsen åpner for at det i saker hvor det foreligger helt spesielle sosialmedisinske,
personlige og menneskelige hensyn, kan slike hensyn tillegges vekt. Det understrekes at slike
hensyn normalt ikke har avgjørende vekt i dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven».

Klager:
«Jeg har også svak helse noe vedlagt helseattest vil vise, hytten min ligger i slik avstand av
hjemmet at jeg klarer å ta den i bruk med sporadisk ledighet».

Administasjonssjefens vurderinger:
Helsemessige argumenter kan ikke vektlegges i dispensasjonsvurderingen. Det vises til
utfyllende vurderinger i saksframlegget til tu-sak PS 08/19, samt lovkommentarer til plan- og
bygningslovens § 19-2:
«Bestemmelsen åpner for at det i saker hvor det foreligger helt spesielle sosialmedisinske,
personlige og menneskelige hensyn, kan slike hensyn tillegges vekt. Det understrekes at slike
hensyn normalt ikke har avgjørende vekt i dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven».

Klager:
«Et tap av denne hytten vil for meg være et stort personlig nederlag og jeg tenker på eventuell
riving med tynget sjel».
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Administasjonssjefens vurderinger:
Det er forståelig at et avslag på en dispensasjons- og byggesøknad vil være et «stort personlig
nederlag» for klager. Igjen må det her poengteres at tiltakshaver har fått relevant muntlig og
skriftlig informasjon fra kommunens byggesaksbehandler før han ulovlig gjennomførte tiltakene
– til tross for at kommunen hadde orientert om byggeforbud, restriksjonsområde,
aktsomhetsområde og beliggenhet innenfor drivingsleia for reindrifta. Dersom klager opplever
avslaget som belastende er dette helt og holdent hans egen «fortjeneste», og ikke noe kommunen
kan vektlegge i klagevurderingen.
Oppsummering / avslutning
Klagen er vurdert uten at administrasjonssjefen kan se at det foreligger nye tungtveiende momenter som
skulle tilsi at klagen bør tas til følge.
Kommuneplanens Arealdel med tilhørende bestemmelser er bindende for alle tiltak etter plan- og
bygningsloven. Dispensasjon fra LNF-formålet anses å sette hensynene bak bestemmelsen vesentlig til
side, samtidig som at fordelene ikke synes klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Administrasjonssjefen finner derfor ikke lovhjemmel etter plan- og bygningslovens § 19-2 for å innvilge
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.
Ut i fra en helhetsvurdering kan ikke administrasjonssjefen se at det foreligger momenter i klagen som
tilsier at vedtaket i tu-sak PS 08/19 02.04.2019 bør endres.
I klagesaker etter plan- og bygningsloven er fylkesmannen klageinstans, jf. omtale av forholdet til
forvaltningsloven og klage i planlov § 1-9. Administrasjonssjefen anbefaler derfor at klagen oversendes
Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig behandling.

Kristin Myreng Grimstad
Teknisk sjef
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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
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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.
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Bilder tatt i forbindelse med befaring i november 2018

Mottatte tegninger i forbindelse med byggesøknad 08.02.2019
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Bilder av tidligere seterbu/hytte, mottatt av tiltakshaver Asbjørn Eriksen 20.11.2018.

Utsnitt situasjonskart som viser plassering av hytta
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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:
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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
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Fylkesmannen i Troms og Finnmark
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NVE
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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.
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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:
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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.
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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
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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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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

27.05.2019
2019/643

Saksnr
19/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg

Kjell Rune Nymoen
77023126

Møtedato
03.06.2019

Hans Johansen - søknad om dispensasjon for oppføring av 54,4 m2 garasje, Gnr 47 Bnr 137,
Hågveien 9

Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg viser til søknad fra Hans Johansen om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for
Lamhagan II i forbindelse med planlagt 54,4 m² garasje. Garasjer kan maksimalt være 25 m² iht.
reguleringsbestemmelser.
2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 jf. § 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan) innvilges
dispensasjon for at søker etter byggesøknad kan oppføre en garasje inntil 54,4 m² BYA. Garasjens
mønehøyde skal ikke overstige 5,2 meter over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen, og garasjen skal tilpasses boligen når det gjelder materialvalg. Dette vedtaket gjelder
selve dispensasjonsvurderingen vedr størrelse på garasjen. Byggesaken for øvrig inkl. vurdering
avstand til nabogrense og nabovarsling følges videre opp administrativt etter gjeldende regelverk.
3. Vedtaket kan påklages. Eventuell klage sendes innen 3 uker fra partene er gjort kjent med vedtaket
til: Kvæfjord kommune, teknisk kontor, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes.

Dokumenter i saken:
1. Orientering om søknadsplikt og frist for innsending av søknad, 14.05.2019
2. Vedr. innsending av søknad, 22.05.2019
3. Søknad mottatt 23.05.2019
4. Vedr. utforming (høyde og størrelse), 23.05.2019
5. Samtale med søker, samt justerte tegninger/prinsippskisser, 24.05.2019
6. Tilbakemelding fra nabo Gnr 47 Bnr 138 (ingen merknader), 26.05.2019
7. Tilbakemelding fra nabo Gnr 47 Bnr 136 (ingen merknader), 27.05.2019
Saksopplysninger
Hans Johansen har i søknad mottatt 23.05.2019 søkt om byggetillatelse og dispensasjon for oppføring av
70 m² frittliggende garasje og med mønehøyde 6,88 meter.
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Opprinnelige tegninger av planlagt garasje. Grunnflate (BYA) 69,7 m2 og mønehøyde 6,88 meter.

Garasjen er senere (24.05.2019) redusert i størrelse til 54,4 m2 og med mønehøyde 5,2 meter. Dette etter
at saksbehandler kontaktet han og redegjorde for at en garasje som opprinnelig omsøkt ville bryte
vesentlig med øvrige garasjer innenfor planområdet Lamhagan II, og at man anbefalte at garasjen ble
redusert både i grunnflate og mønehøyde.

Mottatt skisse som viser garasjen. NB vist med 22 graders takvinkel, men vinkel skal være 18 grader.

Prinsippskisse som viser 54,4 m2 garasje med saltak og18 grader vinkel. Mønehøyde 5,2 meter.
Skissen er utarbeidet av teknisk kontor på bakgrunn av søkers opplysninger 24.05.2019.
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Garasjen ønskes oppført på et tilleggsareal søker skal kjøpe av Kvæfjord kommune. Dette arealet var i
vedtak 16.05.2019 godkjent fradelt fra Gnr 47 Bnr 104 (Kvæfjord kommune) etter en tidligere
omreguleringsprosess av området fra spesialområde/lek til boligformål. Tilleggsarealet skal sammenføyes
med Gnr 47 Bnr 137. Området er allerede før godkjent deling og omregulering tatt i bruk av søker – som
oppstillingsplass for bil og bobil.

Kart som viser ca. størrelse og utforming på arealet søker skal kjøpe av Kvæfjord kommune (delingsvedtak 16.05.2019)

Kart med planlagt plassering er ikke mottatt enda, men basert på muntlige opplysninger fra søker – samt
opplysninger gitt i søknaden - vil plasseringen trolig være tilnærmet som vist i kartet under. Det blir
mindre enn 4 meter til grensen mot Kvæfjord kommune (1 meter) og 4 meter til egen bolig:

Kart som viser ca. plassering av planlagt garasje (NB eksakt plassering må vurderes i byggesaken)
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Arkivbilder av søkers bolig i Hågveien 9. Boligens mønehøyde er ca. +/- 5 meter.

Forholdet til berørte naboer
Det er ikke mottatt kvittering for at søker har varslet naboer og/eller at disse har samtykket. Formell
nabovarsling må foretas før selve byggesøknaden kan behandles (inkl. endelig plassering på kart og
tegninger av fasader og snitt).
Det er foreløpig mottatt følgende uttalelser

Gjeldende plan / behov for dispensasjoner
Gjeldende reguleringsplan for området er Reguleringsplan for Lamhagan II. Eiendommen er regulert til
byggeområde for boliger.

136

Garasjen som omsøkt vil kreve dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, Reguleringsplan for
Lamhagan II pga. følgende forhold:
1. Garasjen er frittliggende
2. Garasjens størrelse på 54,4m². Reguleringsplanen åpner for at garasjer kan være inntil 25m².
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I sin begrunnelse skriver søker:

Vurderinger
I første omgang vurderes kun dispensasjonsforholdene. Gis dispensasjon er praksis at
bygningsmyndigheten videre følger opp byggesaken etter gjeldende delegeringsreglement.
Årsaken til dispensasjonssøknaden
Plasseringen er i strid med byggegrense i gjeldende reguleringsplan. Videre er garasjen nesten 30 m2
større enn reguleringsplanen åpner for (inntil 25 m²).
Etter plan- og bygningslovens § 19-1 krever dispensasjon grunngitt søknad.
Før vedtak treffes, skal naboer varsles dersom det ikke er åpenbart at søknaden ikke berører naboers
interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å
uttale seg før det gis dispensasjoner fra planer, plankrav og forbudet i plan- og bygningslovens § 1-8.
Etter plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra
bestemmelser fastsatt i eller i medhold av Plan- og bygningsloven. Det kan settes vilkår for
dispensasjonen.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer, skal statlige og regionale rammer og mål
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer
og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til
dispensasjonssøknaden.
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Kommunen skal først vurdere om hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i
lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt.
Garasjens størrelse og høyde skyldes i all hovedsak søkers ønske om garasje for bobil. Det er muntlig gitt
opplysninger at 8 meters lengde er et minimum. Videre er bobilen 3,16 meter høy, noe som medfører at
søker ønsker å montere en port med 350 cm høyde. Portåpner bygger ca. 30 cm over porthøyden, så det
kreves 380 cm fri høyde under undergurt/takstolen. Dersom garasjen oppføres med en bredde på 6,8
meter (noe som gir plass til en 350cm bred port for bobilen og 250 cm bred port for bilen), vil en Wtakstol med 18 graders helning medføre at garasjens mønehøyde vil bli ca. 5,2 meter.

W-takstol (selvbærende)

Da reguleringsplanen tillater garasjer inntil 25 m² har imidlertid ikke søker krav på å bygge
dobbeltgarasje (selv om dette naturligvis kan være både ønskelig for søker).
Det er imidlertid oppført mange garasjer større enn 25 m² innenfor planområdet Lamhagan II, så
bestemmelsen om maksimal 25 m² garasje har i dag mindre styrke/relevans enn da planen var vedtatt i
1994. Vi finner både tilbygg og frittliggende garasjer i området, og flere av disse er av betydelig
størrelse. Det er i nyere byggesaker vedr. garasjer i området også fra kommunens side erkjent at
kommunen neppe kan ha studert planbestemmelsene for området da flere garasjer har blitt godkjent
innenfor Lamhagan II på 1990- og 2000 tallet uten at dispensasjonsforholdet var vurdert i
byggetillatelsen. Selv om dette ikke medfører at kommunen automatisk kan godkjenne en dobbeltgarasje,
legger administrasjonen vekt på en viss likebehandling når det gjelder garasjer i området. Størrelsen må
uansett vurderes på selvstendig grunnlag.
Under viser bilder av frittliggende garasje på 51 m2 BYA i Åtteveien 9, samt garasje med 52 BYA i
Åtteveien 6. Garasjene har noe mindre grunnflate enn omsøkte garasje på 54,4 m2, men mønehøyden er
trolig minimum 5,2 meter.

Arkivbilde garasje 51 m2 BYA Åtteveien 9.

Arkivbilde garasje Åtteveien 6
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I Hågveien 15 ble det i 2018 godkjent en 49 m2 garasje, og samme år en 60 m2 garasje på Gnr 47 Bnr
183 + 184 – disse som tilbygg til boligene
Selv om teknisk kontor etter nye delegeringsbestemmelser stort sett behandler alle bygge- og
dispensasjonssaker administrativt, kan det i enkelte saker være både hensiktsmessig og ønskelig å få en
bredere vurdering av kommunens tekniske utvalg. I denne saken vil det være rom for noe skjønn, selv
om dispensasjonsreglene etter plan- og bygningslovens kapittel 19 skal ligge til grunn for kommunens
vedtak.
Det anses som positivt at man ønsker å bygge garasjen slik at denne ikke krever vesentlige
terrengjusteringer. Samtidig er garasjens volum (størrelse og høyde) et moment som må vurderes.
En mindre garasje vil trolig være lite estetisk vellykket da denne blir smal og høy. Flatt tak for å dempe
mønehøyden vil også kunne medføre til at garasjen bryter mer med eksisterende bolig enn omsøkte
bygning med saltak. Bobiler krever mye plass, og da særlig stor høyde – noe som kan være utfordrende
med hensyn til både estetikk, plass og volum/høyde. Administrasjonssjefen vil likevel bemerke at søker
ikke automatisk har rett på en dispensasjon, selv om behovet kan være både reelt og ønskelig.
Søkers bolig har en mønehøyde på ca. 5 meter. Opprinnelige garasjetegninger viste en 69,7 m2 stor
garasje med 6,88 meters mønehøyde. At garasjen deretter er redusert til 54,4 m2 og med mønehøyde 5,2
meter viser at søker har fokus på at bygningen ikke bør bli for stor og ruvende i omgivelsene
Garasjens volum eller utforming avviker ikke vesentlig fra sammenlignbare frittliggende garasjer
innenfor Lamhagan II da det i dag er stor variasjon i utforming, størrelse og takvinkler.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 jf. § 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan) anbefales det
derfor at søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for Lamhagan II innvilges slik tenkt plassering og
utforming foreligger i søknad fra søker. Hensynet i lovens formålsbestemmelse anses ikke bli vesentlig
tilsidesatt, og ut fra en samlet vurdering kommer administrasjonssjefen fram til at fordelene ved å gi
dispensasjon anses å være større enn ulempene slik søkers/tiltakshavers planer om garasje foreligger.
Denne vurderingen gjelder selve dispensasjonsvurderingen vedr størrelse og volum/mønehøyde.
Byggesaken inkl. dispensasjonsvurdering avstand til nabogrense vil følges videre opp administrativt etter
gjeldende regelverk.

Kristin Myreng Grimstad
Teknisk sjef
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Arkivref:
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26.04.2019
2017/691

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
03.06.2019
11.06.2019

Gbnr 42/1 Storhågen, Salen: plan for nydyrking med videre. Krav om dekning av sakskostnader i
klagesak

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til krav fra Advokathuset Harstad AS om ytterligere dekning av
sakskostnader vedkommende sak på vegne av Håvard Salen i forbindelse med godkjent nydyrking
på gbnr 42/1 Storhågen, Salen.
2. Formannskapet viser til at klager tidligere er innrømmet dekning av sakskostnader med 41 125 kr
i tilknytning til TU-sak 29/17, jf vedtatt punkt 5 og forvaltningsloven § 36. Formannskapet legger
ellers til grunn at saken følges opp i tråd med vedtaket i TU-sak 29/17, jf senere dialogmøte med
utfyllende grunneiererklæring avgitt av eier til gbnr 42/1.
3. Formannskapet finner ikke grunnlag for ytterligere dekning av framsatt krav om dekning av
sakskostnader. Kommunen gjorde i 2017 sakens parter kjent med reglene om dekning av
sakskostnader. Det forhold at én part tidvis fortsatt har funnet å ville gjøre bruk av advokatbistand,
må i utgangspunktet være kommunen uvedkommende.
4. Kravet om ytterligere dekning av sakskostnader oversendes fylkesmannen til videre behandling, jf
forvaltningsloven § 36 tredje ledd første punktum.
Dokumenter i saken:
62 Kvæfjord kommune 9.4.2019 TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen – plan for nydyrking med vid
59 Advokathuset Harstad AS 29.3.2019 Ad klagesak –krav om sakskostnader/manglende oppfølging av v
57 Kvæfjord kommune 27.2.2019 TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen – plan for nydyrking med vi
56 Advokathuset Harstad AS 18.2.2019 Purrebrev – ad klagesak – Håvard Haraldsønn Salen – nydyrking
55 Kvæfjord kommune 19.12.2018 NOTAT20181219
54 Advokathuset Harstad AS 30.11.2018 Klage til Sivilombudsmannen-vedtak truffet av Kvæfjord komm
53 Advokathuset Harstad AS 29.11.2018 TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen – plan for nydyrking
52 Kvæfjord kommune 26.11.2018 TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen – plan for nydyrking m.v.
51 Kvæfjord kommune 14.6.2018 oppfølging av TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen – klagesak: pl
50 Advokathuset Harstad AS 22.5.2018 Ad oppfølging av vedtak i teknisk utvalg tu sak 29/17 –Håvard H
45 Kvæfjord kommune 26.4.2018 dialogmøte 19.4.2018; videre oppfølging av TU-sak 29/17
35 Kvæfjord kommune 17.1.2018 dekning av sakskostnader – Gbnr 42/1 Storhågen – klagesak: plan for n
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34 Advokathuset Harstad AS 4.1.2018 Utbetaling av sakskostnader- klagesak-Kvæfjord kommune-vedtak
31 Fylkesmannen 7.12.2017 Klage – jordloven - nydyrking på gnr 42 bnr 1 i Kvæfjord kommune
30 Advokathuset Harstad AS 23.11.2017 Ad klagesak-Kvæfjord kommune-vedtak av 13.6.2017 mv- klag
29 Fylkesmannen 30.10.2017 Klage – nydyrking på gnr 42 bnr 1 i Kvæfjord kommune
28 NVE 13.10.2017 Kvæfjord kommune: TU-sak 34/17 Klage – kommunens vedtak i sak: Gbnr 42/1 Sto
27 Kvæfjord kommune 13.10.2017 TU-sak 34/17 Klage – kommunens vedtak i sak: Gbnr 42/1 Storhågen
25 Kvæfjord kommune 13.10.2017 TILLEGG Oversendelse klagesak – TU-sak 34/17 Klage – kommune
24 Terje Johnsen 10.10.2017 Ang nydyrkingssak på Salen Gnr 42 Bnr 1 – Klagesak fra nabo
20 Kvæfjord kommune 4.10.2017 Oversendelse klagesak – TU-sak 34/17 Klage – kommunens vedtak i s
19 TU-sak 34/17 Klage – kommunens vedtak i sak: Gbnr 42/1 Storhågen, Salen – plan for nydyrking med
http://innsyn.kvafjord.kommune.no/eInnsyn/Utvalg/ShowUtvalgDocument/542/MP
13 Kvæfjord kommune 13.6.2017 melding om vedtak: Gbnr 42/1 Storhågen, Salen – klagesak: plan for n
10 Kvæfjord kommune 13.6.2017 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen – klagesak: plan for nydyrking med videre
8 TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen – klagesak: plan for nydyrking med videre
http://innsyn.kvafjord.kommune.no/eInnsyn/Utvalg/ShowUtvalgDocument/541/MP
Saksopplysninger
Selv om denne saken mest er avgrenset til krav om dekning av sakskostnader, vil administrasjonssjefen
av hensyn til sakens opplysning også gi et sammendrag av tidligere saksforløp. For mer omfangsrik
beskrivelse vises det til framlegget til TU-sak 29/17, eventuelt også til fylkesmannens gjennomgang ved
klagesaksbehandlingen 7.12.2017.
Sakens utgangspunkt er at Terje Johnsen 25.5.2016 søkte lokal landbruksmyndighet om tillatelse til
nydyrking av 43 dekar på sin eiendom gbnr 42/1 Storhågen i Salen; vél 1,5 km fra Straumen bru ved
FV83/Refsnesveien i retning mot Refsnes. Kommunen sendte søknaden på høring til fylkeskommunen,
berørt reinbeitedistrikt, Sametinget og fylkesmannen. Ingen av disse hadde merknader, søknaden ble
deretter behandlet ved administrativt vedtak 7.7.2016 om tillatelse til nydyrking hjemlet i jordloven § 11
Drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsvegar. Administrativ saksbehandling var hjemlet i kommunens
delegeringsregler kapittel 19 Jordloven med tilhørende forskrifter, herunder forskrift om nydyrking
hvorved det med hjemmel i § 4 ble gitt tillatelse til nydyrking for 27 dekar av 42/1.
8.9.2016 klaget eier av naboeiendommen gbnr 42/3, Håvard Salen, på saksbehandlingen i brev sendt til
kommunen med flere. Etter brevveksling som også involverte andre etater, fremmet Advokathuset
Harstad klage på vegne av Håvard Salen 9.3.2017, på kommunens behandling av saken.
Klagesaken ble forelagt teknisk utvalg under TU-sak 29/17 i møte 13.6.2017. Utvalget gjennomførte i sin
saksbehandling befaring av det aktuelle område i Salen sammen med sakens parter Terje Johnsen og
Håvard Salen, sistnevnte møtte dog uten sin oppnevnte advokat.
Administrasjonssjefen påpekte i framlegget til TU-sak 29/17 at «det synes som om nabo Håvard Salen først
fikk kunnskap om sakens omfang ved gjennomføringen av vedhogst» som var en direkte konsekvens av det
godkjente tiltaket. Forskrift om nydyrking stiller i § 9 vilkår om at kommunen skal innhente de uttalelser
som er nødvendige «og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig». Vi kom til at dette hensyn ikke
var tilstrekkelig ivaretatt, blant annet «med det utslag at drikkevannskilden på 42/1 som benyttes av
naboeiendommen 42/3 ikke framsto som klarlagt verken for søker eller underveis i den kommunale
saksbehandlingen». Dialog med berørt eier av gbnr 42/3 framstår som en naturlig del av saksbehandlingen

og som ikke ble ivaretatt i den forutgående saksbehandlingen, jf forskriften § 11 som hjemler mulighet
for å klage på kommunens vedtak og utfyllende omtale i Landbruksdepartementets tilhørende rundskriv
M-19/97 av at nabo hvis eiendom faktisk blir berørt av nydyrking har klagerett og dermed den rettslige
klageinteresse som er det grunnleggende utgangspunkt for klagerett i forvaltningsloven § 28.
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Teknisk utvalg fant i samsvar med forslag fra administrasjonssjefen delvis å ville imøtekomme klagen fra
Advokathuset Harstad AS på vegne av Håvard Salen ved at det for gjennomføring av nydyrkingsplanen
ble stilt vilkår om (1) etablering av nødvendige og tilstrekkelige hensynssoner både rundt og ovenfor
drikkevannskilden til gbnr 42/3 som er beliggende på 42/1, for tilstrekkelig sikkerhet mot enhver form for
ytre påvirkning fra landbruksvirksomhet i området og (2) tilstrekkelig faglig vurdert replanting langsetter
eiendomsgrensen mellom 42/1 og 42/3 i form av en vegetasjonssone som skal være minst 6 meter bred og
som besørges og bekostes av søker Terje Johnsen innen rimelig tid etter at saken er avsluttet. Utvalget tok
også til etterretning opplysninger gitt av søker i befaringen om etablering av en sone uten nydyrking i 40
meters bredde langsetter grensen mot 42/3 og at ytterligere tiltak vil avvente endelig vedtak i saken.
Teknisk utvalg kom ikke til at de øvrige anførsler fra klager kunne tillegges avgjørende vekt i samlet
vurdering av saken, og fant derfor i det øvrige å ville opprettholde det tidligere administrative vedtaket av
7.7.2016, med tillegg av vedtak av 19.2.2017. Teknisk utvalg kom med henvisning til bestemmelser i
forvaltningsloven § 36 også til at klager ble å tilkjenne dekning av eventuelle saksomkostninger.
Vedtaket i teknisk utvalg ble påklaget av Advokathuset Harstad 23.6.2018, supplert med senere brev.
Klagen ble forelagt teknisk utvalg under TU-sak 34/17 i møte 3.10.2017. Teknisk utvalg fant ikke at
klagen tilførte saken vesentlig nytt. Utvalget opprettholdt derfor sitt tidligere vedtak under TU-sak 29/17
og kom til at saken ble å oversende fylkesmannen til videre behandling.
Teknisk utvalg påpekte samtidig at der gjennom vedtaket i TU-sak 29/17 er anvist et grunnlag for videre
håndtering av saken, i form av avbøtende tiltak hva gjelder drikkevannsforsyning og fallvind. Utvalget
viste til at disse bør kunne avstemmes med forslag til vinddempende tiltak i notat utarbeidd av Dr. Ing.
Per-Arne Sundsbø på vegne av Håvard Salen, basert på at der etableres dialog mellom partene.
Teknisk utvalg er etter dette holdt orientert om sakens utvikling, herunder fylkesmannens behandling av
klagesaken med vedtak av 7.12.2017 der fylkesmannen stadfestet kommunens avgjørelse av 13.6.2017
under TU-sak 29/17. Dette innebar at samtykke etter jordloven § 11 Drift av jordbruksareal, nydyrking og
driftsvegar også ble gitt av fylkesmannen.
Som omtalt ovenfor, kom teknisk utvalg under TU-sak 29/17 til at klager blir å tilkjenne dekning av
eventuelle saksomkostninger, jf forvaltningsloven § 36. Etter fylkesmannens behandling av klagen,
framsatte Advokathuset Harstad 4.1.2018 krav om dekning av sakskostnader summert til 41 125 kr for
arbeid med saken innenfor tidsspennet 16.1.-22.6.2017. Administrasjonssjefen konkluderte 17.1.2018 ut
fra framsatt krav med at kommunen ville foreta utbetaling til dekning av sakskostnader i tråd med oppsett
inngitt av Advokathuset Harstad, jf presisering av grunnlaget for dekning av sakskostnader gitt i epost fra
kommunen 13.6.2017.
Selv om den endelige avgjørelse om dekning av sakskostnader også er forelagt teknisk utvalg tidligere
(som RS-sak 10/18 i møte 26.4.2018), gjengis her utdrag fra våre vurderinger av problemstillingen:
Fra epost 13.6.2017 06:56:
Vi vil for ordens skyld presisere at administrasjonssjefen i tråd med forvaltningslovens regler har foreslått dekning
av eventuelle saksomkostninger, dvs vesentlige kostnader som for klager har vært nødvendig for å få endret
vedtaket, jf de øvrige deler av administrasjonssjefens innstilling. Vi oppfatter ikke dette dithen at kommunen uten
videre forestår utgiftsdekning for de saksutredninger Salen måtte bestille hos andre, det må eventuelt tilhøre en
videre vurdering i klagesaksbehandlingen hos fylkesmannen
Fra epost 17.1.2018 11:07:
Kommunen legger ... til grunn at kravet om dekning av sakskostnader første gang er framsatt av Advokathuset
Harstad AS på vegne av klient i brev av 23.6.2017, dvs rettidig i forhold til den frist som er angitt i
forvaltningsloven § 36, tredje ledd, tredje setning
I tråd med vurdering gitt i Skattedirektoratets brev til Den Norske Advokatforening av 29.5.2002 om fradragsrett
for inngående merverdiavgift på advokatutgifter, legger vi videre til grunn at kommunen betaler det framsatte
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krav medregnet merverdiavgift med 8225 kr ut fra en betraktning om at motparten (Håvard Salen) ikke har
fradragsrett for inngående merverdiavgift, slik at betaling av merverdiavgift også inngår i dennes utgifter til
juridisk bistand. Skulle dette derimot stille seg annerledes, dvs at motparten har fradragsrett for inngående
merverdiavgift på advokathonoraret, blir erstatningsbeløpet å redusere tilsvarende. Vi legger til grunn at dette
forholdet er ivaretatt da Advokathuset Harstad AS utformet refusjonskravet
Vi skal ellers for ordens skyld bemerke at kommunens vedtak i saken, stadfestet av fylkesmannen 7.12.2017, er
fattet 13.6.2017 (og meddelt sakens parter samme dag) og ikke 13.7.2017 som det vises til i forannevnte brev fra
Advokathuset Harstad AS. Selv om dette kan ha betydning for en begrenset del av refusjonskravet, finner vi ikke å
ville gå nærmere inn på justeringer i kravet ut fra dette

Til sakens videre oppfølging hører at det 19.4.2018 ble gjennomført et dialogmøte mellom partene, i håp
om å etablere en felles forståelse som grunnlag for videre oppfølging. I dette møtet avga Terje Johnsen, ut
fra et ønske om en minnelig og omforent løsning, særskilt grunneiererklæring som presiserte at nydyrking
på hans eiendom gbnr 42/1 i tillegg til vedtaket i TU-sak 29/17 også skulle avgrenses ved en nærmere
angitt linje over hans eiendom hvorved «nydyrking og alle tiltak som er forbundet med nydyrking på gbnr 42/1
blir kun å skje vest for denne linjen». En slik utvidet hensynssone anslått til 8 ½ dekar uten nydyrkingstiltak
ble nedfelt i kartskisse bilagt grunneiererklæringen, der Johnsen også stadfestet at han i tråd med vedtaket
i teknisk utvalg ville besørge og bekoste replanting i form av granplanter langsetter grensen mellom 42/1
og 42/3, med en 6 meter bred vegetasjonssone.
Advokathuset Harstad tilskrev 22.5.2018 kommunen på nytt angående sakens oppfølging. Det vises her
til dialogmøtet hvoretter advokaten trekker et skille mellom «oppfølging av omgjøringsvedtak etter klage fra
Salen» og slik at «klageanførsler for øvrig relatert til del som ikke ble omgjort av kommunen var ikke tema for
dialogmøtet». Det påpekes at det ikke er igangsatt avbøtende tiltak og videre at Håvard Salen «er påført
uforholdsmessige sakskostnader i forbindelse med klagesaken» hvoretter det «anmodes om at kommunen dekker
Salens advokatutgifter relatert til etterfølgende arbeid i forbindelse med omgjøringsvedtaket, herunder utgifter
relatert til dialogmøtet» som totalt utgjør 28 000 kr.

Kvæfjord kommune besvarte henvendelsen 14.6.2018. Selv om dette også er omtalt tidligere, fant vi her
igjen å måtte påpeke at kommunens oppfølging skjer innenfor rammene av vedtaket i TU-sak 29/17, også
stadfestet av fylkesmannen i klagesaksbehandlingen. Det ble her vist til gjennomført dialogmøte der Terje
Johnsen via overnevnte grunneiererklæring ved eget tiltak skisserte en utvidet hensynssone; som Håvard
Salen i dialogmøtet selv karakteriserte som «et generøst tilbud». Vi fant også grunn til å påpeke at vedtaket
i TU-sak 34/17 ikke er noe «omgjøringsvedtak» slik Advokathuset Harstad har søkt å skape et inntrykk av,
men kun representerer kommunens oversendelse av (klage)saken til fylkesmannen for videre behandling.
I forhold til spørsmålet om ytterligere dekning av sakskostnader med 28 000 kr, viste vi til at kommunen
tidligere har innrømmet Håvard Salen dekning av sakskostnader med 41 125 kr. Vi kom til at ytterligere
dekning av sakskostnader påløpt ut fra senere konsultasjoner med advokat i utgangspunktet både er
kommunen uvedkommende og det savner relevans i forhold til reglene i forvaltningsloven § 36 som tar
utgangspunkt i «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket» hvoretter vi
likevel konkluderte «gitt at Håvard Salen eller advokat Tine Kristiansen nå kan skriftlig bekrefte at saken er å
anse for avsluttet, vil vi imidlertid ut fra en samlet vurdering kunne vurdere å foreslå hel eller delvis dekning av
dette tilleggskravet».

Det ble i kommunens svar også vist til at det er ført en dialog med Terje Johnsen som vi oppfatter dithen
at han fullt ut er innstilt på oppfølging i tråd med avgitt grunneiererklæring og som han selv uttrykte å
være et «ønske om en minnelig og omforent løsning av saken». Det ble også vist til at den videre oppfølging
fordrer at alle parter nå kan akseptere dette som sakens utfall.
I fravær av tilbakemeldinger fra sakens parter på kommunens brev av 14.6.2018, konkluderte vi deretter
et snaut halvår senere slik i epost 26.11.2018:
Fra epost 26.11.2018 11:19:

144

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

Dette viste seg kjapt å være en for enkel konklusjon fra kommunens side. Advokathuset Harstad gjorde i
svar av 29.11.2018 et vesentlig poeng av at overnevnte var sendt til sakens parter uten kopi til advokat
Tina Kristiansen. Deretter ble overnevnte brev av 22.5.2018 i sin helhet gjentatt og med tillegg: «brevet pr
d.d. ikke besvart, og kommunen har ikke truffet enkeltvedtak vedrørende krav om sakskostnader, med påfølgende
klagerett» og videre påstand om at kommunen har «unnlatt å følge opp vedtak truffet av teknisk utvalg» samt:
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.

Neste dag 30.11.2018 mottok kommunen kopi av omfangsrik dokumentoversendelse fra Advokathuset
Harstad til Sivilombudsmannen med overskriften: «Klage til Sivilombudsmannen-vedtak truffet av Kvæfjord
kommune og fylkesmannen i Troms- nydyrking på gnr 42, bnr 1 i Kvæfjord kommune- klager- Håvard Haraldsønn
Salen». I oppsummert form kommer Advokathuset Harstad til 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 sak.
Sivilombudsmannen anmodes om en nærmere vurdering av sakens faktiske forhold og klagers anførsler opp mot
gjeldende rettsregler.»

I nytt brev fra Advokathuset Harstad 18.2.2018 vises det til framsatt krav om dekning av sakskostnader
og det framføres at kommunen ikke har besvart tidligere henvendelser av 22.5.2018 og 29.11.2018.
Kommunen anmodes derfor om å gi saken «den nødvendige oppfølging som følger av vedtaket fra Teknisk
utvalg og foretar en avklaring av ansvarsforholdene i saken». I tillegg til tidligere krav på 28 000 kr «krever
Salen nå dekket advokatutgifter relatert til purringen den 29.11.2018 og oppfølgende purrebrev av 18.2.2019»,
summert til 33 250 kr.
Selv om både dette «purrebrevet» 18.2.2019 og kommunens tilsvar 27.2.2019 tidligere er forelagt teknisk
utvalg (som RS-sakene 7/19 og 8/19 i møte 2.4.2019) velger vi av hensyn til sakens samlede opplysning
her å gjengi innholdet i sistnevnte i sin helhet:
Fra epost 27.2.2019 07:15:
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»
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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

Advokathuset Harstad gjentar i nytt brev av 29.3.2019 at Kvæfjord kommune overser purringer og at krav
om dekning av sakskostnader ikke er besvart i samsvar med forvaltningslovens regler, herunder i form av
vedtak og med klagerett. Det påpekes at kravet ikke er betalt innen fastsatte frister og videre at
«saksbehandlingsfeilen har påført klager ytterligere kostnader og belastninger», nå summert til 38 250 kr.
Avslutningsvis framkommer i brev av 29.3.2019:
Håvard Haraldsson Salen fastholder sin anførsel om at kommunen har ansvar for etablering av nødvendige og
tilstrekkelige hensynssoner, herunder ansvar for opprettelse av en hensynssone i kommuneplan på faglig
grunnlag. Det er påkrevd at kommunen rydder opp i lovstridig forvaltningspraksis og iverksetter avbøtende tiltak,
som foreslått av Teknisk utvalg, jf. ovennevnte vedtak og den 03. 10. 2017 pkt. 3. Klager skal stilles som om feilen
og skaden ikke var skjedd, og følgelig ha dekket sitt økonomiske tap.
Kommunen har medvirket til etablering av dialog mellom partene, men utover det ikke iverksatt avbøtende tiltak
med etablering av nødvendige hensynssoner som er påkrevd, og som følger av vedtaket. Det er ikke rimelig at
klager skal bære utgiftene i saken, herunder kostnader relatert til dr. ingeniør Per Arne Sundsbøs rapport og
etterfølgende arbeid, som er nødvendig for å etablere sikkerhet mot vind og enhver ytre form for påvirkning fra
landbruksvirksomhet.
Det kreves at kommunen dekker kostnadene i saken, som bes avklart.
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Deres snarlig tilbakemelding imøteses innen mandag 12.04.2019.
Etter denne tid vil saken oversendes til Fylkesmannen for videre klagebehandling, som varslet i brev av
18.02.2019.

I sakens (i skrivende stund) siste tilsvar, har kommunen 9.4.2019 vist til at «spørsmålet om ytterligere
dekning av sakskostnader i tillegg til Kvæfjord kommunes tidligere dekning av sakskostnader med 41 125 kr
relatert til vedtak under TU-sak 29/17, vil bli forelagt for Kvæfjord formannskap til behandling etter forutgående
innstilling som forelegges teknisk utvalg til behandling» og ut fra de påstander som ellers framsettes med
tilføyelse om «at Kvæfjord kommune ikke på noe tidspunkt har avvist et krav om ytterligere dekning av
sakskostnader».

Ut over en konkret henvisning til omtale i 11 tidligere eposter fra kommunen, konkluderte vi her slik:
Ut over dette, vil vi her nøye oss med å konstatere det påfallende i fraværet av kommentarer til kommunens
omtale i sistnevnte epost av den muntlige overenskomst som vi oppfatter prisverdig nok ble forsøkt inngått i
direkte dialog mellom Terje Johnsen og Håvard Salen i mai måned forrige år, hvorved partene ved eget initiativ og
i fellesskap søkte å forlike saken
Vi konstaterer forøvrig at Sivilombudsmannen så langt har avsluttet behandlingen av tidligere oversendelse i
Deres brev av 30.11.2018 med å peke på at det hos Sivilombudsmannen er det endelige vedtaket (dvs hos
fylkesmannen) som er gjenstand for behandling og ellers kommer til at det eventuelt er fraværet av svar fra
kommunen som kan gi grunnlag for å ta saken til videre behandling, ut fra ny klage til Sivilombudsmannen. Vi kan
så langt ikke se at kommunen har forsømt seg i forhold til det å gi tilbakemeldinger på de mange henvendelser
som er gjort i sakens anledning

Som det framgår ovenfor, gir forvaltningsloven § 36 regler om partens rett til å få dekket sakskostnader
av det offentlige, delvis også om retten til å få dekket slike omkostninger av den annen part. Der angis
også regler om saksbehandlingen i forbindelse med omkostningsspørsmålet. § 36 hører under lovens
kapittel VI Om klage og omgjøring og gjelder for klagesaker og saker om omgjøring av tidligere vedtak,
også ved omgjøring foretatt av overordnet organ.
Hovedregelen er gitt i forvaltningsloven § 36 første ledd:
Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært
nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor
partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det.

Et vedtak omkring (dekning av) sakskostnader er i seg selv å regne for enkeltvedtak, med tilhørende
klagerett. Det framgår av tredje ledd at spørsmålet avgjøres av klageinstansen, men i første omgang av
underinstansen dersom den har truffet nytt vedtak i saken. Første ledd i § 36 legger til grunn at et vedtak
er endret, slik som tilfelle er for denne saken ved behandlingen av klagen fra Advokathuset Harstad på
vegne av Håvard Salen under TU-sak 29/17. I tråd med det som også ble nedfelt i vedtatt punkt 5, har
kommunen senere foretatt dekning av sakskostnader med 41 125 kr for advokatens arbeid med saken på
vegne av Salen, innenfor tidsspennet 16.1.-22.6.2017.
Vurderinger
Advokathuset Harstad har i siste henvendelse til kommunen 29.3.2019 fokusert behandling av krav om
dekning av sakskostnader. Det framføres at kommunale saksbehandlingsfeil har påført klager kostnader
og belastninger. Advokathuset Harstad hevder ellers at kommunen «fraskriver seg ethvert ansvar i saken» og
fastholder et kommunalt ansvar for etablering av hensynssoner, herunder at «klager skal stilles som om
feilen og skaden ikke var skjedd, og følgelig ha dekket sitt økonomiske tap».
Når Håvard Salen framholder vedhogsten knyttet til godkjent nydyrking på naboeiendommen som den
samme skaden, framstår det i beste fall uklart hvorledes han samtidig skal kunne «stilles som om feilen og
skaden ikke var skjedd», slik det her uttrykkes. Fra kommunens side har vi derfor i tilsvar 9.4.2019 kommet
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til at spørsmålet om ytterligere dekning av sakskostnader vil bli forelagt formannskapet til behandling i
juni mens det for sakens øvrige forhold vises til flere tidligere tilbakemeldinger gitt av kommunen.
I framlegget til TU-sak 29/17 kom administrasjonssjefen til «at deler av de synspunkter som framføres knapt
kan ha betydning for saken og til dels er gitt proporsjoner som ikke står i forhold til sakens realiteter». Dette er et
inntrykk vi finner styrket ved sakens videre håndtering fra Advokathuset Harstad, der den senere tids brev
i økende grad har fokusert sakskostnader nærmest per henvendelse.
For sakskostnader fant vi det fra kommunens side alt i 2017 betimelig å framholde at dekning av slike
omkostninger må ha et hjemmelsgrunnlag i forvaltningslovens regler. Som gjengitt ovenfor, viste vi til at
det ble foreslått dekning av «vesentlige kostnader som for klager har vært nødvendig for å få endret vedtaket»
(dvs i TU-sak 29/17), men samtidig også at dette ikke kan oppfattes «dithen at kommunen uten videre
forestår utgiftsdekning for de saksutredninger Salen måtte bestille hos andre». Etter dette fant vi å ville foreta
utbetaling i tråd med framsatt krav og ellers ut fra vedtak i TU-sak 29/17; med 41 125 kr regnet fram til
kommunens vedtak i klagesaken.
Etter dette kom vi 14.6.2018 til at ytterligere dekning av sakskostnader ut fra senere konsultasjoner med
egen advokat i utgangspunktet både er kommunen uvedkommende og savner relevans i forvaltningsloven
§ 36 som tar utgangspunkt i «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret
vedtaket», hvoretter vi likevel konkluderte «gitt at Håvard Salen eller advokat Tine Kristiansen nå kan skriftlig
bekrefte at saken er å anse for avsluttet, vil vi imidlertid ut fra en samlet vurdering kunne vurdere å foreslå hel eller
delvis dekning av dette tilleggskravet».

Senere meningsutvekslinger tilsier at Advokathuset Harstad enten har valgt å ignorere tilbakemeldingen
fra kommunen eller simpelthen har oversett den, jf at neste melding derfra drøyde nesten et halvt år i tid.
Som det framgår ovenfor, legger forvaltningsloven § 36 til grunn en hovedregel om at en part skal få
dekket vesentlige og nødvendige sakskostnader ved enhver endring av enkeltvedtak til gunst for parten.
§ 36 anviser også endret vedtak som et vilkår for dekning av sakskostnader. For denne saken foreligger
det endring av vedtak under TU-sak 29/17, hvoretter kommunen foresto dekning av sakskostnader som
nevnt ovenfor. Vedtaket angir fortsatt rammer for sakens videre håndtering fra kommunal side.
Etter en tidligere regel i § 36 annet ledd forelå det også adgang til å tilkjenne dekning av sakskostnader
etter en rimelighetsvurdering i saker der vedtak ikke var blitt endret. Regelen ble imidlertid endret av
Stortingets justiskomité i 1995, uten nærmere begrunnelse. Følgelig er det ikke lenger hjemmel i lovens
bestemmelser for å tilkjenne dekning av sakskostnader kun ut fra en rimelighetsprøvelse. Avgrensingen
dette tilsier, ble som tidligere nevnt gjort kjent for sakens parter alt sommeren 2017.
Så vil en slik avgrensing likevel ikke innebære at dekning ikke kan tilkjennes på annet grunnlag, dersom
forvaltningsorganet ved eget tiltak finner grunn til det. Kommunens hentydning 14.6.2018 om at «gitt at
Håvard Salen eller advokat Tine Kristiansen nå kan skriftlig bekrefte at saken er å anse for avsluttet, vil vi
imidlertid ut fra en samlet vurdering kunne vurdere å foreslå hel eller delvis dekning av dette tilleggskravet», må

ses på dette grunnlag. Dette fikk imidlertid ingen god mottakelse etter som Advokathuset Harstad i brev
av 29.3.2019 (altså mer enn ni måneder senere) kom til at «det er ikke adgang til å stille tyngende vilkår som
forutsetning for å innvilge krav om dekning av sakskostnader» hvorved der også ble stilt krav om dekning av
økende sakskostnader.
Vi oppfatter at denne saken var nær en løsning i minnelighet mellom partene for ett års tid siden, både ut
fra grunneiererklæringen som ble framsatt i dialogmøtet 19.4.2018 og ut fra det prisverdige initiativet til
ytterligere dialog som disse ved eget initiativ selv tok opp etter dette møtet; både omkring replanting og
om avgrensing av landbruksvirksomheten av hensyn til drikkevannskilden.
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Kommunen oppfatter vinterens tilbakemeldinger fra Advokathuset Harstad dithen at dialogen mellom
partene igjen er fraværende. Vi vil derfor overfor søker Terje Johnsen igjen presisere at nydyrking og
annen landbruksaktivitet på den aktuelle parsell av gbnr 42/1 må skje innenfor de rammer som følger av
TU-sak 29/17, jf fylkesmannens stadfesting av vedtaket 7.12.2017. Dette tilsier replanting av granplanter
i en 6 meter bred vegetasjonssone langsetter grensen mellom gbnr 42/1 og 42/3 sommeren 2019 samtidig
som nydyrking og alle tiltak forbundet med dette på gbnr 42/1 kun skal skje vest for en tenkt linje tegnet
inn i kartvedlegget til grunneiererklæringen som er datert og signert av Johnsen 2.5.2018.
I utgangspunktet skal saksomkostningsspørsmålet etter § 36 tredje ledd første punktum avgjøres av
samme instans som avgjør spørsmålet om endring av vedtaket. Dvs enten klageinstansen (eller annet
overordnet organ hvis endringsspørsmålet ikke skyldes klage) eller underinstansen dersom denne har
truffet nytt vedtak.
Underinstansen må her først være teknisk utvalg, som alt under TU-sak 29/17 (i vedtakets punkt 5) la til
grunn at «klager blir å tilkjenne dekning av eventuelle saksomkostninger, jf forvaltningsloven § 36» og der denne
lovhenvisningen må leses som koblet til utvalgets delvise endring av tidligere administrativt vedtak til
gunst for Håvard Salen. Når administrasjonssjefen nå kommer til at omkostningsspørsmålet i tillegg også
bør forelegges formannskapet, har det opphav i at kommunen som forvaltningsorgan ved eget tiltak også
kan finne (helt eller delvis) å ville tilkjenne dekning av sakskostnader selv om dette går utover lovens
avgrensing til omgjøring i form av et vedtak. Et kommunalt vedtak om dekning av sakskostnader til gunst
for Håvard Salen på et slikt grunnlag, krever en saksbehandling som slik vi oppfatter delegeringsreglene,
til sist må foretas av formannskapet.
Administrasjonssjefen finner etter en samlet vurdering ikke å ville tilrå ytterligere dekning av eventuelle
partsomkostninger som måtte være forbundet med saken. Kommunen gjorde tilknyttet endringsvedtaket
under TU-sak 29/17 også sakens parter kjent med reglene om dekning av sakskostnader. Det forhold at én
part tidvis fortsatt har funnet å ville trekke veksler på advokatbistand i kommunikasjon med kommunen,
må slik vi ser det stå for dennes egen regning og risiko. Ut fra endringsvedtaket foresto kommunen da
dekning av sakskostnader med 41 125 kr. Vi finner imidlertid ikke noe grunnlag for å tilrå dekning av
ytterligere sakskostnader, senest summert av Advokathuset Harstad til 38 250 kr i brev av 29.3.2019.
Kommunalt avslag på spørsmålet om dekning av sakskostnader, tilsier at problemstillingen oversendes
fylkesmannen til endelig behandling, jf bestemmelsen i § 36 tredje ledd om at «spørsmålet om en part skal
få dekning for sakskostnader, avgjøres av klageinstansen, ...» dvs for dette tilfelle fylkesmannen, jf tidligere
klagesaksbehandling under TU-sak 34/17 og deretter fylkesmannens behandling av 7.12.2017.
Når det gjelder sakens faktiske realiteter oppfatter vi også at det er partsaktiviteter som i vesentlig grad
har bevirket at to mulige vekstsesonger for replanting nå er gått tapt. Som nevnt ovenfor, vil kommunen
derfor overfor søker Terje Johnsen framholde betydningen av oppfølging av vilkår i TU-sak 29/17 så vel
som senere avgitte grunneiererklæring, herunder at replanting i en vegetasjonssone langsetter grensen
mellom gbnr 42/1 og 42/3 blir gjennomført i løpet av sommeren 2019.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Fra: Kristian Bøckman (kristian.bockman@hlk.no)
Sendt: 29.03.2019 15:43:00
Til: Merete Hessen
Kopi: Joakim Sara; Trond Mikkelsen
Emne: Spørsmål angående orientering radionett Kvæfjord
Vedlegg:
Hei Merete,
Viser til brev datert 27.3.2019.
Radionett Borkenes – Bremnes: Etter hvert som kundegrunnlaget og økonomiske forhold tilsier det vil ledig utstyr
bli fjernet. P.t har vi fremdeles en del kunder på denne løsningen.
Basepunkt Dale og Utstrand er allerede tatt ned.
Oppgradering Gullesfjord: Vi drifter og oppgraderer løpende den eksisterende radioløsningen for å opprettholde
og oppgradere tilbudet. Det gjenstår oppgradering på 3 radiopunkter i 2019 for at løsningen skal være oppgradert
til vår nåværende byggestandard.

Med vennlig hilsen

_______________________________________________
Kristian Bøckman
Fungerende daglig leder, Hålogaland Kraft Bredbånd
Hålogaland Kraft Bredbånd as, N-9480 HARSTAD, Norway
+47 465 06 465 (Mobil)
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Fra: modernisering@telenor.com
Sendt: 04.04.2019 12:47:46
Til: Merete Hessen
Kopi:
Emne: Deres ref. 2019/37 Kommunen ber om å bli orientert (INTERNAL)
Vedlegg: 190305 Kvæfjord kommune, modernisering av Telenors infrastruktur.pdf
Hei!
Jeg viser til brev fra Kvæfjord kommune angående modernisering av Telenors infrastruktur og at kommunen ber
om å bli orientert, deres ref. 2019/37
Først til informasjon: Vedlagte brev ble sendt kommunen den 5.mars.
Så noen svar på dine spørsmål.
Ved en evt. feil på en eller flere kunders linje vil kunden bli tilbudt erstatningsprodukter i hht. informasjon på
denne siden
https://www.telenor.no/privat/internett/modernisering/
Hvis vi med disse produktene, eller andre mulige løsninger, ikke klarer å få til en tilfredsstillende løsning for
kunden, vil vi rette feilen.
I Kvæfjord skal det jo, som vist i vedlagte dokument, legges ned noen sentraler i løpet av året. Det er kun en av
disse sentralen som er aktive for kommunens innbyggere, Voktor. Kunden på denne sentralen vil få tilbud om
erstatningsløsninger ihht. produkter vist på vår hjemmeside.
Når det gjelder evt. utbedring av mobildekning så vil vi måtte komme tilbake til disse spørsmålene. Utbygging og
forsterkning av mobilnettet er et pågående, kontinuerlig arbeide hvor slike innspill som dine blir tatt med videre i
vårt arbeide.
Vi vurderer hele tiden rene kommersielle utbygginger. Vi ønsker også å se på samarbeidsprosjekter mellom
Telenor, kommune og evt. fylkeskommune for å kunne gi befolkningen en best mulig mobildekning.
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon
Ha en fin dag
Med vennlig hilsen / Best Regards
Lasse (Lars Oddvar) Lien
Moderniseringsprosjektet
Telenor Norge AS
+47 90120102
Snarøyveien 30
N-1331 Fornebu
www.telenor.no
Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn

From: Modernisering
Sent: 5. mars 2019 16:35
To: 'postmottak@kvafjord.kommune.no' <postmottak@kvafjord.kommune.no>
Subject: Modernisering av Telenors infrastruktur (INTERNAL)
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Hei!
Vi viser til vedlagte dokument angående den pågående modernisering av Telenors infrastruktur i kommunen.
Vi ber om at alle henvendelser angående denne moderniseringen foretas via e‐post til
modernisering@telenor.com

Med vennlig hilsen
Telenor Norge AS
Snarøyveien 30
N-1331 Fornebu
www.telenor.no
Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn
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Kvæfjord kommune
v/Rådmannen

Vår dato

Vår referanse

05.03.2019

AQC

Deres dato

Deres referanse

Vår saksbehandler

Lasse Lien

MODERNISERING AV TELENORS INFRASTRUKTUR I KOMMUNEN
Telenor har som ambisjon å drive den teknologiske utviklingen framover og møte kundenes behov for
digitale tjenester. Utviklingen innen mobiltelefoni har vært enorm, mens lite har skjedd med det 100 år
gamle kobbernettet. I 2001 var det over 2.000.0000 abonnenter på fasttelefon i Norge, i dag har dette sunket
til 330.000 abonnenter. Utfordringen fremover blir at vi ikke kan fortsette å vedlikeholde det gamle
kobbernettet på samme måte som før.
Vi ser at tiden for å fornye teknologien er overmoden. Som en del av Telenors arbeid med modernisering og
videreutvikling av telenettet vil Telenors kobbernett over de neste årene bli erstattet med mer fremtidsrettet
teknologi som fiber- og mobilnett. Denne reisen kommer ikke til å bli uten utfordringer, men vi tar oppgaven
på største alvor. På ferden skal vi lytte, forstå og hjelpe kunder over på nye moderne løsninger – slik at
Kundene opplever oss som en god partner til sine fremtidige kommunikasjonsbehov
Vår ambisjon er å modernisere telefoni- og bredbåndsnettet innen 2023 slik at vi kan tilby en ny og
kraftigere kommunikasjonsplattform for alle de nye tjenestene som kommer med digitaliseringen av
samfunnet. Skal kommune-Norge lykkes med å utnytte de mulighetene ny teknologi og digitalisering gir, er
vi alle avhengige av en digital infrastruktur som sørger for at mennesker, bedrifter og det offentlige er koblet
til et fremtidsrettet nett som er stabilt, raskt og trygt.
Hva betyr dette for kommunen og kommunens innbyggere?
Vi forventer at også kommunene vil få henvendelser fra sine innbyggere vedrørende denne moderniseringen.
I denne omgang vil vi derfor informere om:
 Enkelte sentraler er besluttet lagt ned. Det vil ikke bli foretatt feilretting på disse sentralene frem til
dette skjer. Dette gjelder for sentralene i vedlegg 1 med angitt dato i kolonnen «Dato for
nedleggelse».
o Kunder med fasttelefon får tilbud om en mobil hjemmetelefon/bredbåndstelefon, som er en
langt mer driftssikker og fremtidsrettet fasttelefon. Det er derfor ikke slik at fasttelefonen
forsvinner – snarere vil den bestå i en mer moderne utgave.
o Kunder med bredbånd vil også få tilbud om et erstatningsprodukt, avhengig av hvilke
tjenester som er tilgjengelige på kundens adresse. Det kan være et fåtall tilfeller der vi ikke
har erstatningstilbud for bredbånd.


For enkelte sentraler i kommunen er det besluttet at vi ikke vil rette feil dersom dette oppstår, men
tidspunkt for endelig nedkobling av sentralen er foreløpig ikke besluttet. Dette er også angitt i
vedlegg 1 med angitt dato i kolonnen «Feilretting stoppes». Vi gjør også oppmerksom på at dersom
det skjer driftsmessige hendelser i kobbernettet utover de sentraler som er med i dette varselet som
medfører feil på tjenestene, så er det ikke gitt at dette vil bli rettet. Erstatningsprodukter for berørte
kunder vil være som på sentraler som blir lagt ned.
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For de resterende sentralene i kommunen vil nærmere informasjon bli gitt i god tid før besluttet dato
for nedleggelse og stopp av feilretting. De resterende sentraler er også angitt i Vedlegg 1, men uten
angivelser av datoer.

Berørte privatkunder som har et abonnement på bredbånd og/eller fasttelefoni hos Telenor vil motta brev
med informasjon i god tid før nedleggelse og/eller varsel om at feilretting ikke vil bli foretatt fra angitt
tidspunkt. Bedriftskunder som blir berørt vil vi ta telefonisk kontakt med og informere om alternative
løsninger. I tillegg vil vi varsle andre tilbydere slik at de kan varsle sine kunder som blir berørt.
Trygghetsalarm
Enkelte innbyggere i kommunen kan ha en trygghetsalarm som er basert på fasttelefon eller ADSL. Hvilke
brukere dette er, har ikke Telenor oversikt over. Det er helse- og omsorgsetaten i kommunen som normalt
administrerer denne tjenesten. Dersom kommunen har brukere av trygghetsalarmer som berøres av
moderniseringen, er det viktig at leverandøren kontaktes slik at de kan levere en alternativ løsning til kunden
og forsikre seg om at den nye løsningen fungerer hos brukeren i god tid før fasttelefonen legges ned. Dersom
det oppstår utfordringer i forbindelse med dette kan dere ta kontakt med Lasse Lien på telefon 90120102
eller på e-post modernisering@telenor.com. Vi henviser også i denne forbindelse til anbefalingen fra
Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi
Dersom kommunen ikke allerede har en avtale om leveranse av digitale trygghetsalarmer kan dere henvende
dere til oss via e-post til e-helse@telenor.com for bestilling og eventuelle andre spørsmål knyttet til
løsningen.
Har kommunen spørsmål eller ønsker mer informasjon?
Dersom dere ønsker mer informasjon eller har spørsmål rundt nedkoblingen av sentralene som er varslet i
Vedlegg 1, ber vi om at dere tar kontakt med oss via e-post til modernisering@telenor.com
Telenor stiller gjerne opp til et informasjonsmøte for å gi en presentasjon av prosessen. I et slikt møte kan det
også legges til rette for å diskutere muligheter for videre utbygging, enten det er ren kommersiell utbygging
eller utbygging med tilskudd fra stat, fylke og/eller kommune.
Med vennlig hilsen
Telenor Norge AS

Arne Quist Christensen
Moderniseringsdirektør
Telenor Norge
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Vedlegg 1
Oversikt over sentraler i kommunen:
Lokasjonsnavn

ELDA
HEMMESTAD
REFSNESVIK
GRASHOLLA
GULLHOLM
KVEØY
BORKENES
FLESNES
VOKTOR
TRASTAD
VÅTVOLL

Dato for
nedleggelse

Feilretting
stoppes

01.09.2018
01.09.2018
01.09.2018
28.02.2019
28.02.2019
28.02.2019

Nedlagt
Nedlagt
Nedlagt
Nedlagt
Nedlagt
Nedlagt

31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019

Nedlagt
01.05.2019
01.05.2019
01.05.2019

Nedleggelse,
varslet

Stopp
feilretting,
varslet

05.03.2019
05.03.2019
05.03.2019

05.03.2019
05.03.2019
05.03.2019

Det kan komme endringer

# Dato for nedleggelse

# Nedleggelse varslet/
Stopp feilretting varslet

Moderniseringen skal være ferdig innen angitt dato. Arbeidet begynner i god tid før
dette

Varslet dato er den dato brev er sendt kommunen

* På mange sentraler leier andre operatører enn Telenor kapasitet i Telenors nett. Telenor vil varsle disse operatørene
med hvilke kunder som er berørt.
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 15.04.2019 11:40:37
Til: Merete Hessen
Kopi:
Emne: VS: Svar til Deres ref: 2019/37
Vedlegg:

Fra: Kværnmo, Erik [mailto:erik.kvaernmo@telia.no]
Sendt: 15. april 2019 11:31
Til: Merete Hessen
Kopi: Postmottak
Emne: Svar til Deres ref: 2019/37

Hei Merete Hessen. Takk for hyggelig samtale nå nettopp.
‐ Telia Norge AS har ikke planer om å legge ned 2G nettet per nå.
‐ 3G nettet planlegger vi å slå av i slutten av 2019 i dette området.
‐ Telia har hatt 4G på de basestasjoner som dekker området siden 2014.
Radioplanlegger for området har 2 ønsker om utbedring. Disse er p.t. ikke lagt inn i planene våre, og jeg kan ikke
love evt. når de kommer inn i utbyggingsplanene til Telia.
1. Øysundet – Innplassering Norkring ‐ Denne dekker sørsia av Kveøya og Straumen Ålneset.
2. Straumsbotn – Innplassering Telenor ‐ Skal dette Storvannet til Straumsbotn.
Jeg har allerede tatt informasjonen videre om at det er tilflytting i området. Og jeg håper at jeg en gang kan
komme til dere og få smake «verdens beste kake»!
Ha en fin påske, når den tid kommer.
Erik Kværnmo
Manager Public Founded Coverage | Nw Coverage Management

Telia Norge
+47 922 00 895
ekv@telia.no
www.telia.no
Sandakerveien 140, 0484 Oslo
Telia Norge AS 981 929 055
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Fra: Kjell Rune Nymoen (Kjell.Rune.Nymoen@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 24.05.2019 13:17:04
Til: 'Knut Erik Hansen'
Kopi: 'Reppen Silje'; Kristin Myreng Grimstad; Birger Bjørnstad; Merete Hessen
Emne: Vår ref. 2019/231 KRN - Vedr. plassering av garasje Gnr 32 Bnr 27
Vedlegg: SKM_C45819040212560.pdf;SKM_C45819040212561.pdf;Soknad om avkjorsel eller dispensasjon fra byggegrenser_BM_revfebr-2015....pdf;Re SV Søknad om dispensasjon fra byggegrense.pdf
Hei Knut Erik Hansen
Det vises til dokumenter i saken, samt vedtak i tu –sak PS 9/19
Vi registrerer at du har søkt Statens Vegvesen om dispensasjon fra veglovens byggegrense, og avventer derfor videre
oppfølging av saken inntil forholdet til dem er avklart
Dersom Statens Vegvesen skulle velge å godkjenne søknaden om plassering må byggesaken uansett behandles som en
endringssøknad, trolig av teknisk utvalg 01.10.2019 da garasjen er oppført større / plassert i strid med tidligere vedtak i
planutvalget. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet utfallet av dispensasjonssøknaden til Statens Vegvesen
Dette til orientering

Mvh
Kjell-Rune Nymoen
Saksbehandler bygge- og delingssaker Kvæfjord kommune
Teknisk kontor
Telefon 770 23 126
Epost kjell.rune.nymoen@kvafjord.kommune.no

Fra: Reppen Silje [mailto:silje.reppen@vegvesen.no]
Sendt: fredag 24. mai 2019 10:50
Til: Kjell Rune Nymoen <Kjell.Rune.Nymoen@kvafjord.kommune.no>
Emne: Søknad om dispensasjon fra byggegrense gnr. 32 bnr. 27 ‐ Kvæfjord kommune
Hei.
Sender som avtalt søknad om dispensasjon fra byggegrense og begrunnelse.

Med hilsen
Silje Reppen
Statens vegvesen, Vegavdeling Midtre Hålogaland, Plan og forvaltning
B e s ø k s a d r e s s e : Fjordgt. 5, HARSTAD
Mobil: +47 93851782 e p o s t : silje.reppen@vegvesen.no
www.vegvesen.no e p o s t : firmapost-nord@vegvesen.no

Fra: Kjell Rune Nymoen
Sendt: tirsdag 2. april 2019 16:10
Til: 'Knut Erik Hansen' <keh57@hotmail.no>
Kopi: Kristin Myreng Grimstad <Kristin.Myreng.Grimstad@kvafjord.kommune.no>; Birger Bjørnstad
<Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no>; Merete Hessen <Merete.Hessen@kvafjord.kommune.no>; 'viggogronlund@hotmail.com'
<viggogronlund@hotmail.com>; 'kare.j.bakken@gmail.com' <kare.j.bakken@gmail.com>; 'skarps@broadpark.no' <skarps@broadpark.no>;
'randihokland@gmail.com' <randihokland@gmail.com>; 'borre_skoglund@hotmail.no' <borre_skoglund@hotmail.no>;
'arnemartind@gmail.com' <arnemartind@gmail.com>; 'Rolf Ågesen' <rolf.g.aagesen@gmail.com>; 'geir.joergensen@vegvesen.no'
<geir.joergensen@vegvesen.no>; 'Karlsen Jan‐Åge' <jan‐age.karlsen@vegvesen.no>; 'silje.reppen@vegvesen.no'
<silje.reppen@vegvesen.no>; 'firmapost‐nord@vegvesen.no' <firmapost‐nord@vegvesen.no>
Emne: Vår ref. 2019/231 KRN ‐ Vedr. plassering av garasje Gnr 32 Bnr 27 / oversender vedtak i tu‐sak PS 09/19

Hei
Det vises til dokumenter i saken
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Teknisk utvalg har i dag i tu-sak PS 09/19 enstemmig fattet følgende vedtak:

……………..
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Se også vedlagte saksframlegg
Viser også til e-post 29.03.2019 vedr. mulige utfall – slik vi ser det (se hele e-posten under):
----Kort oppsummert ser vi nå for oss 3 mulige utfall av saken:
1) Knut Erik Hansen søker om dispensasjon fra veglovens byggegrense for plassering av garasje. Statens Vegvesen
gir dispensasjon og Knut Erik Hansen søker deretter Kvæfjord kommune om byggetillatelse / endring av tidligere
tillatelse pga. større garasje og plassering nærmere nabogrensen enn 4 meter. Kommunen godkjenner søknaden,
eller
2) Knut Erik Hansen søker om dispensasjon fra veglovens byggegrense for plassering av garasje. Statens Vegvesen
gir dispensasjon og Knut Erik Hansen søker deretter Kvæfjord kommune om byggetillatelse / endring av tidligere
tillatelse pga. større garasje og plassering nærmere nabogrensen enn 4 meter. Kommunen avslår søknaden om
større garasje. Garasjen kan stå som plassert, men må reduseres til 45 m2 som godkjent i 2009.. Eller,
3) Knut Erik Hansen søker om dispensasjon fra veglovens byggegrense for plassering av garasje. Statens Vegvesen
avslår dispensasjon og Knut Erik Hansen pålegges dermed av Kvæfjord kommune om å rive garasjen med
bakgrunn i manglende tillatelse fra vegmyndighetene.
---------

Orientering til Statens Vegvesen:
Se også vedlagte dokumentliste i tidligere byggesak 2008/823 som blant annet omhandler garasjen og der samtidig relevante
dokumenter er markert og vedlagt:
·
·
·
·
·
·

Dispensasjon veglovens byggegrense plassering avstand 13. meter (dokument 3) 20.08.2008
Vedtak i planutvalget vedr. størrelse garasje (dokument 30) 11.05.2009
Søknad om garasje (dokument 35), 14.09.2009
Godkjenning av garasje (dokument 41) 16.11.2009
Brev til Knut Erik Hansen vedr utforming og størrelse garasje (dokument 66) 21.09.2011.
Div. bilder og kart.

Merk
Dersom det søkes om dispensasjon fra veglovens byggegrense ønsker kommunen å bli holdt løpende orientert om dette og
status i saken.
Dersom Statens Vegvesen godkjenner søknaden om plassering må byggesaken behandles som en endringssøknad, trolig av
teknisk utvalg da garasjen er oppført større enn søker redegjorde for i brev/tegninger/redegjørelse (dokument 35 i sak
2008/823 og da i strid med tidligere vedtak i planutvalget, dokument 30)

Mvh
Kjell-Rune Nymoen
Saksbehandler bygge- og delingssaker Kvæfjord kommune
Teknisk kontor
Telefon 770 23 126
Epost kjell.rune.nymoen@kvafjord.kommune.no
Fra: Kjell Rune Nymoen
Sendt: fredag 29. mars 2019 12:25
Til: 'Knut Erik Hansen' <keh57@hotmail.no>
Kopi: Merete Hessen <Merete.Hessen@kvafjord.kommune.no>; Kristin Myreng Grimstad
<Kristin.Myreng.Grimstad@kvafjord.kommune.no>; Birger Bjørnstad <Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no>;
'silje.reppen@vegvesen.no' <silje.reppen@vegvesen.no>; 'geir.joergensen@vegvesen.no' <geir.joergensen@vegvesen.no>; 'Karlsen Jan‐
Åge' <jan‐age.karlsen@vegvesen.no>; 'viggogronlund@hotmail.com' <viggogronlund@hotmail.com>; 'borre_skoglund@hotmail.no'
<borre_skoglund@hotmail.no>; 'kare.j.bakken@gmail.com' <kare.j.bakken@gmail.com>; 'skarps@broadpark.no' <skarps@broadpark.no>;
'arnemartind@gmail.com' <arnemartind@gmail.com>; 'Rolf Ågesen' <rolf.g.aagesen@gmail.com>; 'randihokland@gmail.com'
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<randihokland@gmail.com>
Emne: Vår ref. 2019/231 KRN ‐ Vedr. plassering av garasje Gnr 32 Bnr 27 / sak PS 09/19 til Teknisk utvalgs møte 02.04.2019

Hei Knut Erik Hansen
Viser til dokumenter i saken, samt telefonsamtale i dag.

Du nevnte at garasjen ikke skal benyttes som garasje, men som lager for bobil.
Viser også til e-post i dag:

Jeg har også snakket med Geir Jørgensen hos Statens vegvesen, samt saksbehandler Silje Reppen.
Jeg forstår det slik at du og Statens Vegvesen vil se på muligheter for å finne en mulig løsning på plasseringen slik at
bygningen muligens (etter søknad fra deg) likevel kan stå (eventuelt med nødvendige justeringer av bygg og/eller grenser).
Kommunen tar dette til foreløpig orientering da utfallet ikke er gitt, og vi kun har muntlige opplysninger å forholde oss til.
Kvæfjord kommune som bygningsmyndighet mener at plasseringen i hovedsak i første omgang blir et forhold mellom deg som
byggeier og Statens Vegvesen, og at du må søke om dispensasjon fra veglovens byggegrense.
Dersom positivt vedtak foreligger fra Statens Vegvesen vil kommunen kunne behandle en søknad om endring av tidligere gitt
byggetillatelse og dispensasjon fra hhv kommuneplanenes arealdel (LNF-område) og plan- og bygningsloven § 1-8
(plassering nærmere sjø enn 100 meter) i forbindelse med at garasjen er oppført større enn opprinnelig dispensasjon /tillatelse
og også plassert nærmere nabogrensen enn 4 meter.
Dersom avstandserklæring (plassering nærmere nabogrensen/veiformål enn 4 meter signeres av Statens vegvesen) kan vi
også vurdere å godkjenne plasseringen iht. plan- og bygningslovens § 29-4. Dersom en grensejustering er veien å gå (dersom
du trenger areal av Statens Vegvesen) får dette bli en sak etter hvert.

Kort oppsummert ser vi nå for oss 3 mulige utfall av saken:
1) Knut Erik Hansen søker om dispensasjon fra veglovens byggegrense for plassering av garasje. Statens Vegvesen gir
dispensasjon og Knut Erik Hansen søker deretter Kvæfjord kommune om byggetillatelse / endring av tidligere tillatelse
pga. større garasje og plassering nærmere nabogrensen enn 4 meter. Kommunen godkjenner søknaden, eller
2) Knut Erik Hansen søker om dispensasjon fra veglovens byggegrense for plassering av garasje. Statens Vegvesen gir
dispensasjon og Knut Erik Hansen søker deretter Kvæfjord kommune om byggetillatelse / endring av tidligere tillatelse
pga. større garasje og plassering nærmere nabogrensen enn 4 meter. Kommunen avslår søknaden om større garasje.
Garasjen kan stå som plassert, men må reduseres til 45 m2 som godkjent i 2009.. Eller,
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3) Knut Erik Hansen søker om dispensasjon fra veglovens byggegrense for plassering av garasje. Statens Vegvesen
avslår dispensasjon og Knut Erik Hansen pålegges dermed av Kvæfjord kommune om å rive garasjen med bakgrunn i
manglende tillatelse fra vegmyndighetene.

Se vedlagte saksframlegg som er sendt medlemmene i teknisk utvalg (de har møte 2. april kl. 08.30). Som forklart i samtalen
kan du stille i møtet om du ønsker. «Din» sak er PS 09/19.
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Dette til orientering
Ha en fin dag!

Mvh
Kjell-Rune Nymoen
Saksbehandler bygge- og delingssaker Kvæfjord kommune
Teknisk kontor
Telefon 770 23 126
E-post kjell.rune.nymoen@kvafjord.kommune.no

Kopi til:
· Administrasjonssjefen i Kvæfjord kommune
· Teknisk sjef Kvæfjord kommune
· Rådgiver Kvæfjord kommune
· Statens Vegvesen v/ Silje Reppen
· Statens Vegvesen v/ Geir Jørgensen
· Statens vegvesen v/ Jan-Åge Karlsen
· Leder i teknisk utvalg, Wiggo Grønlund samt øvrige medlemmer
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Søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrenser
Steg 1 av 6
Som søker kan du søke for deg selv eller andre. Hvis du søker for andre må du bekrefte at
rette vedkommende har gitt samtykke.
Jeg søker for meg selv

Jeg søker for andre
Navn på den du søker for
Har den du søker for gitt samtykke?
Ja

Nei

Steg 2 av 6
Riksveg
Vegnummer
Kommune
Gnr.

Fylkesveg
Eksempel på vegnummer er rv. 120

83

Fylke

Kvæfjord

32

Bnr.

Troms

Festenr.

27

Arealformål i kommuneplan. Dette får du opplyst av kommunen.

Ligger eiendommen i regulert område?

Ja

Nei

Detaljkart må legges ved søknaden.
Med detaljkart menes: Kart i målestokk 1:1000/1:500 hvor planlagt tiltak er tegnet inn med
målsatt avstand til midten av vegen.

Steg 3 av 6
Du kan søke om avkjørsel, dispensasjon fra byggegrenser eller begge.
Jeg søker om avkjørsel

✔ Jeg søker om dispensasjon fra byggegrenser

Fradeling

Nybygg

Ny bolig/boenhet

Tilbygg/påbygg

Bruksendring

Garasje
1
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Utvidet bruk
Flytting
Ny avkjørsel

Annet
Minste avstand fra nærmeste punkt på bygget
til midten av vegen:

10

meter

Annet

Steg 4 av 6
Begrunnelse for søknaden og andre opplysninger som kan ha betydning.

Steg 5 av 6
Navn

Adresse

Knut-Erik Hansen

Gangsåsveien 13

Telefon

E-post

47377944

eirinsh@hotmail.com

Steg 6 av 6
✔ Jeg samtykker i at opplysningene som er gitt ovenfor er riktige.
Opplysningene du har gitt i søknaden benyttes utelukkende til behandling av søknaden din.
Statens vegvesen behandler de gitte opplysningene i tråd med personopplysningsloven. Les
mer på vegvesen.no/personvern

2
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Hjelp til utfylling av skjema
Hjemmelshaver
En hjemmelshaver for fast eiendom er den som er oppført som eier av en eiendom i
grunnboken. Hjemmelshaveren er altså den eiendommen er tinglyst på.

Grunnbok
Hvis du lurer på hvem som er eier, eller hvilke rettigheter og heftelser som er tinglyst på en
eiendom, kan du bestille en utskrift fra grunnboken eller en kopi av et tinglyst dokument.
Du kan også prøve nettjenesten www.seeiendom.no som gir deg en ubekreftet
grunnboksutskrift.

Gårds- og bruksnummer (gnr. og bnr.)
Gårds- og bruksnummer er en eiendoms identitet, og kan sammenliknes med et
personnummer. Alle eiendommer i Norge har en slik unik tallkode.

Finn ditt gårds- og bruksnummer
Hvis du ikke kjenner gårds- og bruksnummeret til en eiendom, kan du finne det ved å søke i
nettjenesten www.seeiendom.no. Skriv inn veiadressen eller et stedsnavn i søkefeltet, eller
naviger deg frem til eiendommen i kartet.

Festenummer (fnr.)
Et festenummer er en del av en eiendomsenhet i det norske eiendomsregisteret.
En vanlig måte å skrive en eiendoms betegnelse på er f.eks. 17/235/2, der 17 er
gårdsnummeret, 235 er bruksnummeret og 2 er festenummeret. En annen skrivemåte er gnr.
17, bnr. 235, fnr. 2.

Kommuneplan og reguleringsplan
Kommuneplan eller en reguleringsplan, innenfor kommunal planlegging, er en plan som
fastsetter vilkårene for arealbruk og bebyggelse innenfor et nærmere avgrenset område. Den
består av et kart med tilhørende bestemmelser. Hvilke formål som et areal kan reguleres til,
og hvilke bestemmelser som kan knyttes til planen, er fastlagt i Plan- og bygningsloven (lov
av 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling).
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Søknaden sendes Statens vegvesen i din region

Østfold, Akershus, Oslo,

Buskerud, Vestfold, Telemark

Rogaland, Hordaland, Sogn og

Hedmark, Oppland

Aust-Agder, Vest-Agder

Fjordane

Postadresse:

Postadresse:

Postadresse:

Statens vegvesen

Statens vegvesen

Statens vegvesen

Region øst

Region sør

Region vest

Postboks 1010

Postboks 723 Stoa

Askedalen 4

2605 LILLEHAMMER

4808 ARENDAL

6863 LEIKANGER

E-postadresse:

E-postadresse:

E-postadresse:

firmapost-ost@vegvesen.no

firmapost-sor@vegvesen.no

firmapost-vest@vegvesen.no

Møre og Romsdal, Sør-

Nordland, Troms, Finnmark

Trøndelag, Nord-Trøndelag
Postadresse:
Postadresse:

Statens vegvesen

Statens vegvesen

Region Nord

Region midt

Postboks 1403

Postboks 2525

8002 BODØ

6404 MOLDE
E-postadresse:
E-postadresse:

firmapost-nord@vegvesen.no

firmapost-midt@vegvesen.no
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From:
Sent:
To:
Subject:

Eirin Stokmo Hansen <eirinsh@hotmail.com>
13. mai 2019 10:09
Firmapost-nord
Re: SV: Søknad om dispensasjon fra byggegrense.

Hei.
Dette var et vedlegg som ble etterlyst i forbindelse med søknad på Gnr 32 og Bnr 27 i Kvæfjord
kommune.
Mvh
Knut Erik Hansen
Gangsåsveien 13
9408 Harstad

13. mai 2019 kl. 09:25 skrev Firmapost-nord <firmapost-nord@vegvesen.no>:
Hei
Vi må få oppgitt eiendommens gårds- og bruksnummer, samt adresse.
Med hilsen
Gunnvor Bråten
Statens vegvesen, Dokumentasjonssenter Nord
Besøksadresse: Dreyfushammarn 31, BODØ
www.vegvesen.no epost: firmapost-nord@vegvesen.no

Fra: Eirin Stokmo Hansen <eirinsh@hotmail.com>
Sendt: søndag 12. mai 2019 20:12
Til: Firmapost-nord <firmapost-nord@vegvesen.no>
Emne: Fwd: Søknad om dispensasjon fra byggegrense.

Videresendt melding:
Fra: Eirin Stokmo Hansen <eirinsh@hotmail.com>
Dato: 12. mai 2019 kl. 20:11:12 CEST
Til: silje.reppen@vegvesen.no
Emne: Søknad om dispensasjon fra byggegrense.
Hei.
Begrunnelsen for dispensasjon:
Garasjen står kilt mellom fjell og tomtegrensen. Søker om
dispensasjon til å la garasjen stå da det ikke er mulig plassering andre
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steder på tomten. Garasjen er kun i bruk til lagring av utstyr.
Hytten står i et område som er ekstremt værhardt og utsatt for
naturkreftene med vind og sjødrefs.
Derfor må det meste lagres innendørs.
Frykten for at et kjøretøy skal komme ut fra garasjen og inn på
Fylkesvei 83 er ubegrunnet. Dette på grunn av høydeforskjellen
mellom garasjenivå og Fylkesveien.
Forslag til løsning:
Det blir gitt dispensasjon til å la garasjen stå der den står i dag.
Da det ikke lar seg gjøre i forhold til terrenget å kjøre ut fra garasjen
uten å følge avkjøringen, er den ikke til hinder/fare for annen trafikk.
Håper på befaring onsdag og at vi kan komme til en snarlig
avgjørelse.
Mvh
Knut-Erik Hansen
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