Kvæfjord kommune
Teknisk sjef
Børve Entreprenør AS v/ Olav Børve
Aspeliveien 32
9415 HARSTAD

Vår dato:
Vår ref:

05.12.2014
2008/1087

Deres dato:
Deres ref:

Saksbeh:

Kjell Rune Nymoen
Telefon 770 23 126

Gnr 15 Bnr 20 - Tillatelse til bruksendring av naust til fritidsbolig, tilbygg og
utslippstillatelse
Byggested:
Adresse:
Tiltakets art:
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:

Gnr 15 Bnr 20 (tidligere Bnr 6)
Gombogen,8409 GULLESFJORD
Bruksendring av eksisterende naust til hytte, tilbygg og søknad om utslipp
Anne Lise Kaurin og Egil Hanssen
Børve Entreprenør AS v/ Olav Børve

MERK: Denne byggesaken er svært omfattende med i alt 97 dokumenter. I dette vedtaket henvises det
av praktiske årsaker kun til dokumenter mottatt / sendt ut i forbindelse med endringssøknad og
kommunen saksbehandling. Øvrige dokumenter er registrert på saken 2008/1087.
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75: Orientering til ny søker vedr mangler. 08.07.2014
76: E-post vedr ny søker. 08.07.2014
77: E-post vedr ny søker. 08.07.2014
78: Div. papirer mottatt (fra Lillian Lyså) 07.07.2014.
79: Rørlegger Sture Ovesen trekker seg. E-post 16.07.2014.
80: Brev om at kommunen har mottatt at rørlegger trekker seg. 19.08.2014.
81: Brev fra kommunen vedr planlagt møte den 09.09.2014, 27.08.2014.
82: Søknad om bruksendring/tilbygg/utslipp mottatt 25.09.2014.
83: Ettersendt dokumentasjon rørlegger 25.09.2014 + midlertidig svar fra kommunen.
84: Brev til søker vedr mangler ved søknaden 14.10.2014
85: E-post fra søker 06.10.2014 + kommunen svar.
86: Merknader fra nabo. 17.10.2014
87: Kommunen orienterer søker om merknader 17.10.2014
88: Div. ettersendt dokumentasjon mottatt 02.11.2014 + kommunens svar
89: Brev til søker vedr gjenstående mangler, 03.11.2014
90: E-post fra Kjell Hanssen vedr reparasjon grøft. Svar fra kommunen
91: E-post fra søker vedr søknad om utslippstillatelse 16.11.2014 + kommunens svar 18.11.2014
92: Brev fra søker vedr en del manglende dokumentasjon, 19.11.2014
93: Søknad om utslippstillatelse, 21.11.2014
94: E-post til søker vedr uklarheter tett tank eller avløp til sjø. Tilbakemelding. 21.11.2014.
95: Tilbakemelding fra nabo at hun godtar reparasjon grøft; 25.11.2014.
96: Tilbakemelding fra søker om at utførende personell avløp innehar ADK-1, E-post 03.12.2014

Komplett for behandling: 04.12.2013

Vedtatt dato: 05.12.2014.
Dersom vedtaket eller deler av dette skal påklages, er fristen 3 uker. Vi viser til vedlagte
orienteringsskjema vedr klage.

Postadresse:
E-post:
Besøksadresse:

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

Telefon:
Telefaks:

77 02 30 00
77 02 30 01

Bankgiro:
Org.nummer:

4780 05 00237
972 417 998 MVA

Søknaden:
Kommunen behandler søknaden etter plan- og bygningsloven av 1985. Plandelen til plan- og
bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009 og dermed etter at søknaden opprinnelig var registrert inn her i
2008.
Når det gjelder dokumenter i saken og tidligere dispensasjonsbehandling viser vi til tidligere høring,
klager og vedtak. Kvæfjord kommune innvilget i F-sak 117/11 søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel 17.06.2008 i forbindelse med søknad om bruksendring av eksisterende naust til
hytte, tilbygg og utslippstillatelse på eiendommen gnr 15 bnr 20 i Gombogen:

Vedtaket ble ikke påklaget av Fylkesmannen i Troms (som tidligere hadde påklaget
dispensasjonsvedtaket) eller andre parter, noe som medførte at selve søknaden om bruksendring, tilbygg
og søknad om utslipp kunne behandles når søknaden ble supplert med manglende dokumentasjon.
Prosjektet måtte dessuten endres noe fasademessig for i imøtekomme Fylkesmannens klage.
Det har tatt svært lang tid å fremskaffe manglende dokumentasjon i byggesaken. Sakens mange
dokumenter er også en konsekvens av flere bytter av ansvarshavende foretak i byggesaken (som har
trukket seg). Sommeren 2014 ble det av tiltakshaver engasjert ny søker, Børve Entreprenør AS.
Kommunen har i diolog med søker nå har fremskaffet nødvendig søknadsdokumentasjon for at søknaden
nå endelig kan behandles
Endringssøknad / søknad om bruksendring, tilbygg og søknad om utslipp 2014:
Det er foretatt noen mindre endringer av bygningen iht. tidligere søknad / dispensasjonsvurdering.

Det er i tillegg til litt forandringer på fasader også søkt om ei 9 m² grillhytte

Katalogbilde grillhytte 9 m².
Totalt bebygd areal for fritidsboligen blir 101,7 m² mens bruksarealet er 87,8 m².
Det søkes om utslippstillatelse for gråvann og svartvann. Avløp går til slamavskiller type Lyngenplast på
2 m³. Plassering av tiltakene er vist på mottatt situasjonskart.

Justert veranda / kart 15.11.2014. Avstand fra grillbu til grense: 5 meter.
Videre er det mottatt søknader om ansvarsretter. Det er også mottatt kontrollerklæringer for kontroll
prosjektering og også for utførte rørleggerarbeider.

Protester/ merknader:
Nabo Helga Agnede Evensen fremmet først merknader til prosjektet:

Kommunen mottok da i etterkant en e-post med kart fra der det fremgikk at skadet grøft ville bli reparert.
Det er også mottatt bilder.

Nabo har deretter godkjent reparasjonen.

Søker har også valgt å redusere veranda mot sørvest slik at denne kommer 4 meter fra nabogrensen:

Kommunen anser derfor merknader fra nabo som tatt til følge / imøtekommet av tiltakshaver.

Behovet for høring:
Vi kan ikke se at de justeringer som er gjort skulle medføre behov for ny høring. Bygningen er nå
tilnærmet lik de endringene Fylkesmannen i Troms krevde. Det heter i følgeskriv til søknaden
(31.10.2014):
«Byggherren har fulgt pålegg fra fylkesmannen om å innskrenke veranda som i dag er 2000mm til
1500mm bredde. Han har også akseptert å flytte porten til andre siden samt å rive plattingen i forkant
av porten der den var tegnet inn tidligere. Disse forandringer som jeg nevner over går frem på de nye
tegningene som legges med».

Grillhytta på 9 m² plasseres i området der platt / uteplass tidligere er godkjent. Grillhytta kommer ikke
nærmere sjøen enn platting/levegg. Det er mulig Statens Vegvesen må vurdere plasseringen etter
veglovens bestemmelser da byggegrensen i området er 50 meter. Arbeidet med grillhytta kan derfor ikke
igangsettes før forholdet til vegmyndighetene er avklart. Se vedtakets pkt. 3.
Vurderinger:
Da dispensasjon er innvilget for bruksendring og tilbygg, anses dette som avklart i tidligere vedtak.
Byggetomta
Det opplyses i søknaden at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge
av grunn- og miljøforhold. Kommunen har ikke indikasjoner om usikker eller ustabil byggegrunn, men
viser til at dersom grunnforholdene tilsier at det må gjøres tiltak for å stabilisere grunnen, er dette det
ansvarlige foretaks eget ansvar. Det samme gjelder eventuelle tiltak som følge av plasseringen nær sjø
(stormflo etc.)
Vei, vann og avløp
Eiendommen har avkjørsel fra fylkesveg. Det er privat vannforsyning og privat avløp til sjø.

Om utslippsløsning
Det er søkt om utslippstillatelse for grå- og svartvann. Det skal etableres slamavskiller med avløp til sjø:

Det er også i søknad om utslippstillatelse redegjort for at avløp til sjø legges minimum 2 meter under
laveste lavvann.
For å bygge et avløpsanlegg må det søkes om utslippstillatelse og byggetillatelse. Disse følger to ulike
lovverk: Forurensningsloven og Plan- og bygningsloven. Begge søknadene går til kommunen og i praksis
vil behandlingen av utslippstillatelse og byggetillatelse samkjøres.
Nedsetting av septiktank kommer inn under bygningstekniske installasjoner etter pbl § 20-1 F / gammel
lov § 93. Grunnarbeider og montering av septiktank anses som søknadspliktige tiltak etter plan- og
bygningslovens § 20-1 / gammel lov § 93 som krever ansvarlig søker, prosjekterende og utførende foretak
som skal godkjennes av kommunen. Børve Entreprenør AS har i sin ansvarsrett valgt å bruke Odd Steven
Walberg som underentreprenør og det heter i tilbakemelding 03.12.2014:

Walberg har gjennom tidligere søknader (blant annet i søknad om slamavskiller sak ref.2014/477) søkt om
både prosjektering og utførelse av arbeidene og fått ansvarsrett / lokal godkjenning. Når det gjelder
kompetanse er dette beskrevet i søknaden / søknad om ansvarsrett. Foretaket Walberg Maskin AS v/ Odd
Steven Walberg har flere års erfaring (arbeidet selvstendig siden 2004 og 30 år innen anlegg), innehar
ADK1-sertifikat og maskinførerkompetanse. Foretaket opplyser i sak 2014/477 at det tidligere har påtatt
seg oppdrag i Kvæfjord kommune. Kommunen anser foretaket som kompetent og har ingen
betenkeligheter mot å gi Børve Entreprenør AS ansvarsrett i denne saken – da med Odd Steven Walberg
som underentreprenør.
Generelt om montering av slamavskillere







Fundamentet komprimeres og avrettes skikkelig
Slamavskiller settes på et minst 0,2 meter tykt lag av friksjonsmasser (sand, singel, pukk e.l.).
Kornstørrelsen i disse massene må ikke være større enn 32 mm. Det fylles friksjonsmasser til over
inn- og utløpsrørene.
Byggegropa må dreneres slik at grunnvannstanden senkes, eventuelt må tanken forankres mot
oppdrift.
Tanken må ligge frostfritt. Nødvendig isolasjon vurderes av ansvarlig utførende.
Produsentens leggeanvisning må følges.
Lokket på slamavskilleren skal alltid være tilgjengelig for inspeksjon og tømming

Øvrig ansvar i byggesaken
Ved søknad om igangsettingstillatelse skal alle ansvarsbelagte områder være dekket opp av foretak med
lokal eller sentral godkjenning. Ved søknader om eventuell lokal godkjenning av foretak må det
sannsynliggjøres at foretaket eller personen som søker innehar tilstrekkelig kompetanse for dette.
Iht. søknader om ansvarsretter skal følgende foretak påta seg ansvar i byggesaken:
Børve Entreprenør AS – Org. nr. 985 567 972
Funksjon
Beskrivelse av ansvarsområdet
SØK
Søkerfunksjon
PRO /KPR

Ansvarlig prosjekterende for alle ansvarsbelagte oppgaver, bortsett
fra rørlegger. Overordnet ansvar for prosjekteringen til Walberg
Maskin AS. Kontrollerende av prosjektering.

Tiltaksklasse
1
1

Ansvarlig utførende for alle ansvarsbelagte oppgaver, bortsett fra
rørlegger. Overordnet ansvar for utførelsen til Walberg Maskin AS.
1
Kontrollerende av utførelsen.
Ja

Foreligger sentral godkjenning?
Helt

Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning? Helt eller delvis?
Godkjenning / lokal godkjenning gis iht. søknad med bakgrunn i at vi vurderer at foretaket
Kommunens
innehar tilfredsstillende utdanning/praksis. Sentral godkjenning dekker omsøkte
Vurdering:
ansvarsoppgaver.
UTF /KUT

Haukeli Rør AS – Org. nr. 912 116 417
Funksjon
Beskrivelse av ansvarsområdet
PRO /KPR
Prosjektering av sanitæranlegg / rørleggerarbeider. Kontrollerende av
prosjekteringen.

Tiltaksklasse
1

UTF /KUT

Utførelse av sanitæranlegg / rørleggerarbeider. Kontrollerende av
utførelsen.
1
Nei

Foreligger sentral godkjenning?
Nei

Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning? Helt eller delvis?
Foretaket har fag/svennebrev og 14 års praksis. Godkjenning / lokal godkjenning gis iht.
Kommunens
søknad med bakgrunn i at vi vurderer at foretaket innehar tilfredsstillende
Vurdering:
utdanning/praksis. Det vises til mottatt søknad om lokal godkjenning, redegjørelser og
tiltakets relativt enkle omfang.

Estetikken i prosjektet
Vi anser estetikken som greit ivaretatt ut ifra mottatte tegninger.
Mottatt dokumentasjon, situasjonsplaner etc.
Oppsummert finner kommunen søknaden og prosjektet godt nok opplyst til å kunne gi tillatelse til
bruksendring, tilbygg og utslippstillatelse iht. mottatt dokumentasjon.
Gebyrer
Sendes tiltakshaver. Eget brev om dette vil bli sendt ut.
Kommunale avgifter
Septiktank på 2 m³ medfører kommunale avgifter.
Gravemelding
Det er ansvarlig utførende som er pliktig å påse at tiltaket ikke kommer i konflikt med rør og kabler eller
kulturminner. Gravemelding er gratis og tar kort tid å få svar på. Skjema og kart med gravetrase sendes
kommunen som vil videresende denne til Vesterålskraft og Geomatikk for vurdering. Ta kontakt med
Helge Stoltenberg v teknisk kontor her dersom dere trenger gravemelding og kart.

VEDTAK
1 Dispensasjon
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gir dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 17-2 og
kommuneplanens arealdel i forbindelse med mindre justeringer av tiltak godkjent i F-sak 117/11.
Dispensasjonene medfører at det kan tillates 9 m² grillhytte og mindre justering av veranda som omsøkt i
endringssøknad.
2 Tillatelse til bruksendring og tilbygg
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 gis tillatelse til bruksendring av naust til fritidsbolig og
tilbygg til fritidsbolig iht. søknad.
3 Rammetillatelse for 9 m² grillhytte
Statens Vegvesen må vurdere plasseringen etter veglovens bestemmelser da byggegrensen i området er 50
meter. I påvente av vegvesenets vurdering gis det rammetillatelse til grillhytta. Arbeidet med grillhytta
kan ikke igangsettes før forholdet til vegmyndighetene er avklart og kommunen har gitt
igangsettingstillatelse skriftlig.
4 Foretak med sentral godkjenning
Med hjemmel i pbl § 98, jfr § 98a, gis ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak
med sentral godkjenning:
Børve Entreprenør AS – Org. nr. 985 567 972
Funksjon
Beskrivelse av ansvarsområdet
SØK
Søkerfunksjon
PRO /KPR

UTF /KUT

Tiltaksklasse
1

Ansvarlig prosjekterende for alle ansvarsbelagte oppgaver, bortsett
fra rørlegger. Overordnet ansvar for prosjekteringen til Walberg
Maskin AS. Kontrollerende av prosjektering.

1

Ansvarlig utførende for alle ansvarsbelagte oppgaver, bortsett fra
rørlegger. Overordnet ansvar for utførelsen til Walberg Maskin AS.
Kontrollerende av utførelsen.

1

5 Lokal godkjenning av foretak
Med hjemmel i pbl §§ 93b og 98, jfr GOF § 16, gis lokal godkjenning av foretak og ansvarsrett i
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak:
Haukeli Rør AS – Org. nr. 912 116 417
Funksjon
Beskrivelse av ansvarsområdet
PRO /KPR
Prosjektering av sanitæranlegg / rørleggerarbeider. Kontrollerende av
prosjekteringen.
UTF /KUT

Tiltaksklasse

Utførelse av sanitæranlegg / rørleggerarbeider. Kontrollerende av
utførelsen.

1
1

6 Utslippstillatelse
Med hjemmel i pbl. § 93 og i medhold av Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg kap. 12
godkjennes 2 m³ slamavskiller / sanitæranlegg som omsøkt. Det er abonnentens ansvar å påse at tanken
blir tømt og fungerer etter utslippstillatelsen. Avløp skal legges minimum 2 meter under laveste lavvann.

Begrunnelse: Se vurderinger og tidligere dispensasjonsbehandling/vurderinger.

Merknader:
 Er tiltaket ikke satt igang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl § 96, 1-ledd.
 Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk uten at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
er gitt, jfr pbl § 99.
 Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter.
 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes kommunen både av opprinnelig
og ny tiltakshaver. Det samme gjelder ved eierskifte, jfr pbl § 97 nr.4.
 Ansvar og risiko for å sette igang arbeidet påhviler utbygger så lenge klagefristen ikke er utløpt,
og eventuelle klager ikke er avgjort av klageinstansen. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er
mottatt.
 Tiltakshaver har meldeplikt som etter Lov om kulturminner av 1978 § 8 pålegger tiltakshaver
eller de som utfører arbeidet å melde fra til kulturvernmyndighetene dersom det under arbeidet
oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet.
Klage
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, og
forvaltningslovens § 27. Klagen sendes til Kvæfjord kommune, Teknisk kontor, Bygdevegen 26, 9475
Borkenes. Klagefristen er tre uker etter at partene er gjort kjent med vedtaket.
Med hilsen
Kjell Rune Nymoen
Ingeniør

Vedlegg:
Orientering vedr klage
Kopi til
NVE - Region Nord

Postboks 5091 – Majorstuen, 0301 OSLO

Saksbehandler kommunale avgifter

Her

Helga Agnete Evensen (nabo)

Gombogen, 8409 GULLESFJORD

Anne Lise Kaurin og Egil Hanssen (tiltakshaver)

Vesterålsgata 95, 8403 SORTLAND

Odd Steven Walberg

Sommerland 11, 8406 SORTLAND

Landbruksforvaltningen i Kvæfjord kommune

Her

Haukeli Rør AS

Utgardsveien 36, 3895 EDLAND

Troms Fylkeskommune - Kulturetaten

Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Sametinget

Avjovargeaidnu 50, 9730 KARASJOK

Statens Vegvesen - Region Nord

Postboks 1403, 8002 BODØ

Fylkesmannen i Troms

Postboks 6105, 9291 TROMSØ

Administrasjonssjefen i Kvæfjord kommune

Her

(1) Avsender

Kvæfjord kommune
Teknisk Kontor
Bygdeveien 26
9475 Borkenes

Melding om rett til å klage over
forvaltningsvedtak
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd)

(2) Dato
05.12.2014
(3) Mottaker

(4) Klageinstans

Fylkesmannen i Troms
Justis- og sosialavdelingen
Postboks 6105
9291 TROMSØ
Denne meldingen gir opplysninger hvis du ønsker å klage over vedtak du har fått underretning om
Klagerett
Hvem kan du klage til?
Klagefrist

Rett til å kreve
begrunnelse
Innholdet i klagen

Du har rett til å klage over vedtaket.
Klagen sender du til oss, dvs det organet som er ført opp i rubrikk (1).
Hvis vi ikke tar klagen til følge, sender vi den til klageinstansen som er
nevnt i rubrikk (4)
Klagefristen er tre uker fra den dag du mottar dette brevet. Det er
tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom du klager så sent
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bør du oppgi dato
for når du mottok dette brevet.
Dersom du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få
forlenget fristen, og da må du oppgi årsaken til at du ønsker det.
Dersom du mener at vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan du kreve en
slik begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist regnes da fra den dagen du
mottar begrunnelsen.
Du må presisere:
- hvilket vedtak du klager over
- årsaken til at du klager
- den eller de endringer som du ønsker
- eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av
klagen

Utsetting av
gjennomføring
av vedtaket
Rett til å se
saksdokumenter
og til å kreve å få
veiledning
Kostnader ved klagesaken

Klage til
Sivilombudsmannen

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

