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39/15�Eierskapsdrøfting�Skjervøy�ASVO�og�Årvikbruket�Eiendom�AS�/



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/951 -5 

Arkiv: 69/503 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 12.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

40/15 Formannskap 29.06.2015 

 

Lars Hallens vei 24: søknad om dispensasjon for tu graden og tillatt størrelse 

på garasje samt utvidelse av veranda og tak over trapp ved hovedinngang gnr 

69 bnr 503 

Henvisning til lovverk: 

Gjeldende reguleringsplan for område. 

Plan- og bygningsloven 

 

Vedlegg 

1 Søknad om, dispensasjon 

4 Situasjonsplan 

5 tegning ny fasade 

5 Tegning ny plan 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Marit Karlsen dispensasjon fra TU graden til 

37% og oppføring av tilbygg til garasje med et totalareal på 64 m2.   

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Marit Karlsen byggetillatelse for oppføring 

tilbygg til garasje på 40 m2, utvidelse av veranda 20 m2 og tak over trapp ved hovedinngang på 

5 m2 på gnr 69 bnr 503   

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Marit Karlsen søker om dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan for følgende forhold: 

Tu graden fra 20% til 37% av netto tomt 

Størrelse på garasje fra 50m2 til 64m2 

 



Marit Karlsen søker videre om utvidelse av garasje fra 30m2 til 64m2 samt utvidelse av veranda 

på 20 m2 og tak over trapp ved hovedinngang på 5 m2. 

 

Vurdering 

Tomten til Karlsen er 594m2, ihht til gjeldene reguleringsplan kan tomten bebygges med 20% 

BYA (bebygd areal) for andre reguleringsplaner i kommunen er denne satt til 25%. Garasjens 

størrelse varier noe fra plan til plan fra 30m2 til 50m2.  

Reguleringsplanen er gammel og er ikke oppdatert ihht dagens krav ang. utnyttelsesgrad og 

størrelse på garasjer.  

 

Gnr 69 bnr 503 grenser til en offentlig parkeringsplass og garasjens porter er vendt ut mot 

parkeringsplassen.  

Garasjen utbygges for å få plass til utsyr som i dag står ute. 

Kommunen har vært restriktive i å dispensere fra reguleringsplaner på garasjer over 50 m2 men 

har i enkelte tilfeller gjort dette der forholdene har ligget til rette for dette.   

 

Verandaen skal utvides med 20 m2 slik at denne kan brukes til oppholdsareal, i dag er bredden 

på 1,2 meter og har således ikke det store brukerpotensiale.  

 

Inngangspartiet på huset ønskes utvidet med et takoverbygg dette for på lette arbeidet med snø 

om vinteren. 

 

Eiendommen grenser til friområde, slik at en i dette tilfelle kan si at eiendommen har område 

tilstrekkelig for kunne ha en utnyttelsesgrad på 37%.  

 

Størrelsen på garasjen kan i dette tilfelle godkjennes da denne ikke vil virke dominerende i dette 

område.  

 

 

 

 

 

 











 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/876 -3 

Arkiv: L33 

Saksbehandler: Grethe Ihlang 

 Dato:                 27.05.2015 

   

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

41/15 Formannskap 29.06.2015 

 

Deling av eiendommen «Moberg» gnr 57 bnr 23 i Arnøyhamn 

Henvisning til lovverk: 

 

Jordloven 

 

Vedlegg: Søknad om deling med kart 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

 

Formannskapet viser jordlovens § 12 og innvilger søknaden om fradeling av 250 kvm annet 

areal for oppføring av garasje fra eiendommen «Moberg» gnr. 57 bnr. 23 i Skjervøy kommune 

som søkt. 

 

 

Saksopplysninger 

 

Søker:  Jon Emil Pedersen, Skjervøy 

Erverver:  Leif Børre Nordhus, Arnøyhamn 

 

 

Tomten som søkes fradelt er på ca 250 kvm og ligger på nedsiden av fylkesvei i Arnøyhamn.  

Formålet med fradelingen er å skille ut ei tomt for oppføring av en garasje. Erverver har egen 

bolig på andre siden av fylkesveien, gnr 57 bnr 71.  

 



 

Den omsøkte tomta ligger i LNF- sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og  

område hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. 

 

 

Eiendommen har totalt 134 daa jord, beliggende i arnøyhamn, arealene består i hovedsak av 

overflatedyrka jord og anna uproduktiv mark. 

 

 

Eiendommen har ikke landbruksdrift. Sist det var selvstendig jordbruksdrift var i 1963. 

 

Vurdering 

Bruket har vært nedlagt i mange år, og garasjetomten berører ikke dyrka eller dyrkbar jord. 

Teknisk etat kan derfor tilrå fradeling etter Jordloven. 

 









 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/74 -14 

Arkiv: U43 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 10.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

42/15 Formannskap 29.06.2015 

 

Utvidelse av akvakulturtillatelse for ventemerder til matfisk i Skjervøy Havn 

Vedlegg: 

 Oversendelse fra Troms Fylkeskommune, Næringsetaten og søknad fra Lerøy Aurora as 

med kart som viser plassering av anlegget 

 Formannskapets vedtak i sak 25/15 

 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

 

Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, finner Skjervøy kommune å kunne 

anbefale positiv behandling av søknaden om utvidelse av ventemerder til matfisk i Skjervøy 

Havn. 

 

 

Saksopplysninger 

Lerøy Aurora as søker om å utvide akvakulturtillatelse  T-S-15 for ventemerder til matfisk av 

laks og ørret på lokaliteten 27737 Skjervøy i Skjervøy Havn. 

 

Søknaden innebærer en økning av den maksimalt tillatte biomassen (MTB) på lokaliteten fra 

900 tonn til 1800 tonn.  

 

Videre søkes anlegget utvidet ved at burstørrelsen på ventemerdene økes med 15 meter mot vest 

fra 24 x 24 meter  til 24 x 39 meter. Det ligger i dag 6 bur på lokaliteten i en rekke og det blir 

ikke økning i antall bur. 

 

Søknaden innebærer også endring av fortøyningene i anlegget. 

 

Lerøy Aurora as skriver i sin søknad at det er behov for økt lagringskapasitet for å sikre 

kontinuerlig drift på anlegget fremover. Utviklingen de siste årene med større brønnbåter som 

transporterer mer fisk om gangen nødvendiggjør større lagringskapasitet. 



 

Ved en slik behandling skal kommunen som plan- og bygningsmyndighet høres, samt uttale seg 

i saken, før saken sendes videre for behandling hos andre offentlige myndigheter. 

Uttalelsen fra kommunen bør inneholde: 

 

 Tidsperiode for utlegging til offentlig ettersyn 

 Når og hvor søknaden er kunngjort 

 Om søknaden er i strid med vedtatte arealplaner 

 Om det er mottatt merknader til søknaden 

 Kommunens vurdering av søknaden 

 

Søknaden ble kunngjort i Norsk Lysningsblad, Nordlys, Framtid i Nord og Skjervøy kommune 

sin hjemmeside. Kunngjøringsdato var 10. - 12.05.15, og søknaden har ligget til offentlig 

ettersyn i 4 uker etter dette. 

Skjervøy kommune har ikke mottatt uttalelser/ innvendinger i forbindelse med høringen. 

 

 

I formannskapets sak 25/15, ble det gitt dispensasjon fra Kystsoneplanen for Nordreisa og 

Skjervøy, for flytting av ventemerdene. 

 

Saken følger vedlagt. 

 

 

Vurdering 

 

Teknisk etat er av den oppfatning at lakseslakteriet, ut i fra behov for å optimalisere drifta, er 

avhengig av en utvidelse av ventemerdene, og anbefaler derfor godkjennelse av utvidelse. 

 

 



 

Skjervøy kommune 
Rådmannen 

 

 

      Side 1 av 3 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 47400504578 

Pb 145 Rådhuset, Skoleveien 6 Telefaks: 77775501  
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E-post: post@skjervoy.kommune.no Internett:    
 

Kjell Ove Lehne 

For videre distribusjon 

   

 

 

 

 

Melding om vedtak 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/74-13 3232/2015 U43 08.05.2015 

 

Vedtaksmelding: Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy 

kommune for flytting av ventemerde. 

 

Vedlagt følger melding om vedtak i overnevnte sak.  

 

 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Magnar Solbakken 

Formannskapssekretær 

77775503 

 

Dokumentet er produsert elektronisk og trenger ikke underskrift. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/74 -12 

Arkiv: U43 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 01.05.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

25/15 Kommunestyret 06.05.2015 

 

Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy 

kommune for flytting av ventemerde. 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven 

 

Vedlegg 

1 Søknad om dispensasjon Lerøy Aurora AS 

2 Uttalelse om dispensasjon fra plan - Utvidelse av ventemerde 

anlegg fra Kystverket 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.05.2015  

Behandling: 

Sveinung Moen enstemmig erklært inhabil (sitter i ledelsen ved Lerøy Aurora AS) og fratrådte i 

saken.  

 

Votering over innstillingen:  

- Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Lerøy Aurora dispensasjon fra 

Kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy kommune område (F2) H7 ferdsel til 

Akvakulturformål for flytting av ventemerder som omsøkt. 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Lerøy Aurora dispensasjon fra 

Kystsoneplanen for Nordreisa og skjervøy kommune område (F2) H7 ferdsel til 

Akvakulturformål for flytting av ventemerde som omsøkt. 

 

 



 Side 3 av 3 

 

Saksopplysninger 

Lerøy Aurora søker om dispensasjon for flytting av eksisterende ventemerde, dette for å kunne 

utvide denne uten å komme nærmer nabobedriften Mørenot AS. Dispensasjonssøknaden 

fremkommer som en del av en søknad om utvidelse av ventemerde. Før de rette instanser kan 

godkjenne/behandle en slik søknad må plangrunnlaget være i samsvar med omsøkt tiltak.  

 

Søknad om utvidelse av ventemerde fremkom første gang den 27.08.14 det kom imidlertid 

innspill fra nabo på denne søknaden som gjorde at tiltakshaver måtte endre denne planen.  

 

Etter diverse møter mellom de ulike aktører i denne sak, er det kommet frem til at søknad om 

dispensasjon fremmes for at plangrunnlaget skal stemme med omsøkt tiltaket. Søknad om 

utvidelse av ventemerde kan fremmes etter at dispensasjon er gitt, rette instanser skal da kunne 

være i stand til å fatte et vedtak om søknad om utvidelse av ventemerde anlegget til Lerøy Aurora 

AS.  

Vurdering 

Lerøy Aurora har i dag godkjent ventemerde anlegg i havna tilhørende eiendom gnr bnr. En 

flytting av denne samt utvidelse av denne vil ikke forringe situasjonen ved kaien slik den er i 

dag. Situasjonen må sis å bli bedre da naboeiendommen vil få mer plass ved sin kai. Kommunen 

har nylig fått godkjent kystsoneplanen som ikke har tatt hensyn til de aktiviteter som er i 

Skjervøy havn. Det er derfor nødvendig å dispensere fra arealformålet ferdsel for å kunne gi en 

tillatelse for utvidelse/flytting av ventemerdene.  

 

Søknaden er sendt berørte naboeiendommer, det fremkommer ikke anmerkninger fra berørte 

naboer.  

 

Søknaden er sendt berørte parter for uttalelse med uttalelsesfrist 30.04.15. Det foreligger ikke 

anmerkninger fra disse parter.   

 

Teknisk sjef kan ikke ut fra de opplysninger som fremkommer se at det skulle i denne konkrete 

sak være noe som skulle tilsi at dispensasjon ikke kunne gis.  

 

Ut fra ovenstående tilrår Teknisk sjef at dispensasjon innvilges.   

 

     

 

 

 



























 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/780 -2 

Arkiv: K40 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 19.05.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

43/15 Formannskap 29.06.2015 

 

Søknad om godkjenning av Nord Uløya Jakt og Vilt Forvaltning 

Henvisning til lovverk: 

Viltlovens kap V, forskrift om forvaltning av hjortevilt 

 

Vedlegg 

1 epost 

2 Søknad om godkjenning av vald/endring av vald 

3 Møteprotokoll, kart og vedtekter 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Med hjemmel i § 13 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt avslås søknaden fra Nord Uløya Jakt 

og Vilt Forvaltning om godkjenning av vald/endring av vald. 

 

Avslaget begrunnes med at det ikke foreligger underskrift fra innlemmede og eksisterende 

grunneiere i det nye/endra valdet, ei heller utmeldelse fra det gamle valdet.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Nord Uløya Jakt og Vilt Forvaltning søker om godkjenning av vald/endring av vald.  

 

Det vises til årsmøte i Jaktvaldet i Uløybukt der de har endret navnet på dette valdet til Nord 

Uløya Jakt og Vilt Forvaltning. Det vises til flere møtedeltakere om de er representanter for 

grunneiere eller grunneiere selv er ikke opplyst ei heller om de hadde fullmakt fra grunneier til å 

foreta de dispersjoner som er gjort ihht møteprotokoll. Nye medlemmer har ikke underskrevet 

søknaden om godkjenning av vald/endring av vald. Gamle medlemmer har ikke meldt seg ut av 

det gamle valdet.  



Vurdering 

Ut fra de papirer som foreligger i dag kan ikke kommunen ta stilling til denne søknaden da 

kriteriene for å danne et nytt vald/endre vald ikke er til stede da det ikke foreligger skriftlig 

utmeldelse eller skriftlig innmeldelse fra gamle og nye grunneiere i gammelt og nytt vald/styre.  

 

Søknaden avslås således.  

 

Søknaden tas opp til behandling når søker har sendt inn komplett søknad.  

 

 

 

 

































 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/675 -7 

Arkiv: K46 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 19.05.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

44/15 Formannskap 29.06.2015 

 

Fellingstillatelse av elg 2015 på Kågen og Uløya 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Resultat av elgtelling mars 2015 på området til Kågen utmarkslag 

2 Forslag til kvote elgjakt 2015 

3 Søknad om Felling av elg til elgjakta 2015 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet gjør slikt vedtak: 

Formannskapet viser til saksutredningen og godkjenner følgende tildelinger for elguttak i 

Skjervøy kommune i 2014: 

 

Kågen Grunneierlag totalt 2 dyr 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år. 

 

Kågen Utmarkslag totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år. 

 

Nordre Uløy totalt 4 dyr, fordelt på 1 voksen hanndyr på 1,5 år og eldre, 1 voksen hunndyr på 

1,5 år og eldre og 2 kalv 0,5 år. 

 

Jaktlagene må kunne stille eller ha avtaler om godkjent ettersøkshund. Dette for å kunne spore 

opp dyr ved eventuell skadeskyting. 

 

Før jakta tar til, gis lagene på Kågen og Nordre Uløy anledning til å komme med innspill til 

viltforvaltningen på hvordan det tillatte uttaket bør skje innenfor de forskjellige dyregruppene 

for best mulig å ivareta elgstammens framtidige utvikling. 

 

 

 

 



Saksopplysninger 

Skjervøy kommune sendte ut skriv til jaktlagene den 30.04.15 om at det måtte sendes inn 

rapport etter årets elgtelling.  

 

I Skjervøy kommune er det tre godkjente elgvald. To av disse ligger på Kågen, henholdsvis 

Kågen Utmarkslag beliggende på Vest-kågen og Kågen Grunneierlag beliggende på 

Taskebyhalvøya. I tillegg Nordre Uløy jaktlag som omfatter nordre del av Uløya. 

 

Kågen: 

Kågen Utmarkslag har i skriv av 14.05.15 i forbindelse med elgtelling bl.a. uttalt sitat: 

Til orientering vil vi underrette om at utmarkslaget har foretatt elgtelling på området til Kågen 

Utmarkslag. Tellinga er foretatt ved at vi har gått med båt rundt hele Kågen, inklusive 

Taskebyhalvøya, der vi også har kjørt med bil/gått på ulike stier.  

 

Totalt ble det sett 8 dyr på turen. Dette er langt mindre enn i 2014, da det ble observert langt 

flere dyr. 

 

Ut fra det vi har observert ved tellingen i mars, og ulike observasjoner senere, anbefaler vi et 

totalt uttak på i alt 3 dyr på Kågen og Taskebyhalvøya. 

 

Vi viser for øvrig også til innsendt «Sett elg skjema» som ble sendt etter avsluttet elgjakt høsten 

2014.  

Sitat slutt 

 

Taskebyhalvøya: 

Kågen Grunneierlag har i skriv av 06.05.15 i forbindelse med elgtelling bl.a. uttalt sitat: 

 

Med bakgrunn i sett elgskjema for 2014, samt de registreringer vi har gjort gjennom de siste års 

jakt. Tillater vi oss å komme med følgende uttak av elg for vårt vald, totalt ønsker vi å ta ut 6 

dyr fordelt på 2 okser over 1,5 år, 3 kyr og 1 kalv. 

 

De registreringer som er gjort over flere år viser at det er en stor økning i kyr uten kalv, vi 

ønsker å ta ut dyr som ikke produserer kalver. Dette også for å redusere bestanden av voksne 

uproduktive dyr som og forsyner seg sterkt av et allerede presset beiteområde.  

Sitat slutt. 

 

 

Nord-Uløy: 

Jaktlaget her har sendt følgende e-post datert 06.05.15: 

Har ikke fått tilbakemelding om elgtelling på Nord Uløya elgvald vinter/vår 2015.06.21 Kvoten 

bør settes til 2 stk. årskalv. 1 stk. ku 1,5 år og eldre samt 1 okse. 1,5 år og eldre.  

Vurdering 

Ved vurdering av årets tildeling for både Kågen og Nordre Uløy er det lagt til grunn de 

tilbakemeldinger vi har fått fra lagene om antatt dyretall.  

 

Tilbakemeldingen fra Kågen utmarkslag og Kågen grunneierlag har ulike oppfatninger av 

tilstanden i vallene. Basert på innrapporteringen av vallene legger kommunen til grunn de 

tellinger som faktisk er foretatt av Kågen utmarkslag og tildeler kvote basert på disse 

observasjoner.  

 



Tilbakemeldingen fra Nordre Uløys jaktlag foretas med bakgrunn i sett elg skjema i 2014. i tråd 

med de observasjoner som er gjort.   









 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1017 -1 

Arkiv: Q10 

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne 

 Dato:                 19.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

45/15 Formannskap 29.06.2015 

 

Oppvarming av miljøgata 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Teknisk sjefs innstilling 

Det utarbeides kostnadsoverslag for de arbeider som gjenstår i forbindelse med oppvarming av 

miljøgata. Kostnadene til utarbeidelse av kostnadsoverslag søkes dekt gjennom næringsfondet i 

2015. Kostnadene for istandsetting av miljøgata innarbeides i budsjettet for 2016. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Lerøy Aurora ber om avklaring fra Skjervøy kommune på bruk av avløpsvannet fra 

kassefabrikken som pr i dag ikke blir brukt. Dersom kommunen ikke ønsker å gjøre bruk av 

dette avløpsvannet vil Lerøy Aurora kunne bruke dette vannet i ulike sammenheng.  

Vurdering 

Miljøgata er laget/prosjektert med bruk av avløpsvannet fra kassefabrikken til Lerøy Aurora.  

Teknisk sjef vet ikke i skrivende stund hvor omfattende det er å få igangsett oppvarmingen av 

miljøgata.  

 

Kommunen må gjøre en vurdering på om de ønsker å gjøre bruk av dette vannet til miljøgata, og 

så igangsette tiltak ihht dette.   

 

Dersom kommunen ikke ønsker å gjøre bruk av det oppvarma vannet på kassefabrikken til 

Lerøy Aurora kan Lerøy Aurora kunne gjøre bruk av det selv i ulike sammenheng. Dersom 

kommunen gir bort rettene til dette vannet vil de si at miljøgaten ikke kan bli oppvarmet med det 

anlegget som pr i dag finnes i denne gaten.  



  

Utfra ovenstående bør kommunen få oversikt over tilstanden på miljøgata og lage til et 

kostnadsoverslag over omfanget av istandsetting av oppvarmingen av miljøgata. Kostnadene for 

utarbeidelse av kostnadsoverslag søkes dekt gjennom næringsfondet i 2015. Kostnadene for 

istandsetting av miljøgata innarbeides i budsjettet for 2016. 

 

 

 

 

 



46/15�Referat�/



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Oddbjørn Strøm 

Rønning Østgaardsvei  17 B 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/977-4 3762/2015 69/263 05.06.2015 

 

Rønning Østgårdsvei 17 b: søknad om oppføring av tilbygg gnr 69 bnr 263 

 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

Gjeldende reguleringsplan: Reguleringsplan for Vågavann, 1974. 

Boligen ble bygget i 1998 på en tilleggs regulert tomt til Vågdalen boligfelt. Tilbygget er på 14,4 

m2 og skal brukes til utvidelse av stue. Tilbygget skal bygges 2 m fra nabogrensen (69/1), dvs. et 

kommunalt friområde. Tillatelse til dette er gitt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §20-2 gis Oddbjørn Strøm byggetillatelse for oppføring 

av tilbygg på gnr 69 bnr 263. 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

rådgiver 

 

 
 Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

«MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR» «POSTSTED»  

 

«KONTAKT» 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

«REF» 2015/963-3 3863/2015 69/568 10.06.2015 

 

Kirkegårdsveien 67: søknad om oppføring av tilbygg til bolig gnr 69 bnr 568 

 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

 

Søknad gjelder oppføring av tilbygg/nytt bad. Tilbygget er på 6,5 m2.  

 

Tømmer og Betong AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 i de arbeidsoppgavene som 

søknaden omfatter.  

 

Tomtearealet er på 531,7 m2. 

Areal eksisterende bygningsmasse er på 42,82 m2.  

 

 

Gjeldende reguleringsplan: Reguleringsplan for Dreyerjorda vedtatt 22.04.88 og søknaden er i 

tråd med reguleringsplanen.  

 

Samtlige naboer har samtykket til tiltaket. 

 

 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1. Gis byggetillatelse til Tømmer og Betong AS, 

for oppføring av tilbygg, nytt bad på gnr 69 bnr 598. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Tømmer og Betong AS ansvarsrett i 

funksjonene SØK; PRO og UTF i mur, tre og våtrom i tiltaksklasse 1. 

 

   



 

  

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Bjørnulf Olsen 

Mellomveien 5 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/981-4 3778/2015 69/271 08.06.2015 

 

Mellomveien 5: søknad om oppføring av redskapsbod samt dispensasjon fra 

utnyttelses grad - gnr 69 bnr 271 

 

 

 

Saksopplysninger/vurderinger:  

 

Gjeldende reguleringsplan: Reguleringsplan for Vågen, 1985, sist revidert 05.04.1995. 

 

 

Det søkes om dispensasjon fra Prosent tomte utnyttelse TU (i dag % BRA) som angir forholdet 

mellom bruksareal (fra ytterveggs innerside til ytterveggs innerside) for bebyggelse på en tomt 

og tomtearealet en tomt og tomtearealet. Utnyttelsen av tomta, eksisterende bygningsmasse, er i 

dag på 29,6 %. Ved å bygge den nye redskapsboden vil utnyttelsen komme opp på 40,04 %. 

Samtlige naboer har samtykket til tiltaket. 

 

Arealet på redskapsboden er 27,4 m2 og tomtearealet er 634 m2. 

 

 

Reguleringsplanen for området er av eldre dato kan vel betegnes som moden for revidering. 

  



 

  

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2 gis Bjørnulf Olsen dispensasjon fra 

reguleringsplanens bestemmelser om tomteutnyttelse (% BRA) gnr 69 bnr 263. Bjørnulf Olsen 

får tillatelse til å heve % BRA fra 29,6% til 40,4%. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §20-2 gis Bjørnulf Olsen byggetillatelse for oppføring av 

redskapsbod på gnr 69 bnr 263. 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
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Internett:            
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 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Leif Peder Jørgensen 

Nordveien 39 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/777-5 3834/2015 69/1/657 09.06.2015 

 

Nordveien 39: søknad om oppføring av tilbygg på gnr 69 bnr 749 

 

Saksopplysninger: Vurderinger: 

Kirsten Helene Strøm søker om oppføring av 2 tilbygg til eksisterende bolig på gnr 69 bnr 749. 

 

Bebygd areal på tilbyggene vil utgjøre ca. 70 m2 og bruksarealet utgjør 89m2. Tiltakene er ihht 

reguleringsplanen for område og ivaretar de momenter som reguleringsplanen forespeiler.  

 

Tilbyggene er nærmere naboer enn 4 meter, det foreligger grunneiererklæring fra naboer at de 

aksepterer dette. Utnyttelsesgradene på eiendommen etter utvidelsen vil ligge på 29% av netto 

tomt. 

 

Foretaket Mesterbygg Nord AS søker om ansvarsrett i kategoriene SØK, hele tiltaket PRO og 

UTF overordnet ansvar for prosjektering, unntatt utgraving/tilbake fylling tiltaksklasse 1. 

Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte kategorier.  

 

Foretaket Henriksen Grunn og Bygg AS søker om ansvarsrett i kategoriene PRO og UTF 

utgraving/tilbake fylling av tomt tiltaksklasse 1.  

Foretaket har hatt jobber i kommunen tidligere og har dokumentert kompetanse og erfaring.  

 

 

 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Kirsten Helene Strøm byggetillatelse for 

oppføring av 2 tilbygg på gnr 69 bnr 749  

 



 

  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Henriksen Grunn og Bygg AS ansvarsrett i 

kategoriene PRO og UTF Utgraving/tilbakefylling av tomt, tiltaksklasse 1.  

 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Mesterbygg Nord AS ansvarsrett i kategoriene 

SØK, hele tiltaket, PRO og UTF overordnet ansvar for prosjektering, unntatt utgraving/tilbake 

fylling tiltaksklasse 1. 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Kjell Ove Lehne 

Teknisk sjef 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
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9189   SKJERVØY        
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Inger Marie Olsen 

Langnesveien 39 

9016 TROMSØ  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/752-5 4073/2015 69/527 18.06.2015 

 

Strandveien 19: søknad om endring av gitt byggetillatelse gnr 69 bnr 527 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

Inger Marie Olsen fikk i delegert vedtak den 03.04.15 byggetillatelse for rivning, fasadeendring, 

påbygg og tilbygg på gnr 69 bnr 527 sak. Denne søknad må anses som en endring av denne gitte 

byggetillatelsen. 

 

Endingene består i oppføring av vinterhage 10.5 m2 og anlegning av bod på 12 m2. 

 

Tiltakene er ihht reguleringsplanen for område.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Inger Marie Olsen byggetillatelse for endring 

av gitt tillatelse ang. fremtrukket garasje 1 meter, anlegning av bod under veranda og oppføring 

av vinterhage på gnr 69 bnr 527.   

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Kjell Ove Lehne 

Teknisk sjef 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 
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Kurt Arne Kristiansen 

Burholdveien 3 

1940 BJØRKELANGEN  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/925-3 4099/2015 1941/69/319 22.06.2015 

 

Klaus Dreyers vei 1: Søknad om bruksendring av taxisentral til bolig gnr 69  

bnr 319 

 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

 

Kurt Arne Kristiansen søker om bruksendring av taxisentral til bolig på gnr 69 bnr 319.  

Kurt Arne Kristiansen søker om ansvarsrett som selvbygger.  

 

Kommunen kan ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med andre bygninger i område eller at 

plangrunnlaget vil bli endret. 

 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Kurt Arne Kristiansen bruksendring av 

taxisentral til bolig på gnr 69 bnr 319 på Skjervøy tettsted. 

 

Med hjemmel i forskrift om byggesak § 6-8 (Selvbygger) gis Kurt Arne Kristiansen personlig 

ansvarsrett for bruksendringen av taxisentral til bolig i funksjonene SØK; PRO og UTF i mur og 

tre i tiltaksklasse 1. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

Rådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
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Stig Hansen 

Severing Steffensens vei 37 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/873-3 4146/2015 69/342 23.06.2015 

 

Severin Steffensens vei 37: Søknad om oppføring av veranda - gnr 69 bnr 342 

 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

Stig Hansen søker om oppføring veranda på sin eiendom Severin Steffensens vei 37. Verandaen 

er på rundt 30 m2 (mangelfull målsetting på tilsendte tegninger).  

Verandaen skal bygges nærmere nabogrense enn 4 meter. Det foreligger naboerklæring om at 

nabo tillater dette. Det foreligger ingen anmerkninger fra naboer i område. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Stig Hansen byggetillatelse for oppføring av 

veranda på gnr 69 bnr 342 som omsøkt. 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Hugo Solberg 

rådgiver 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
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 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Øystein og May Lisbeth Kristiansen 

postboks 4 

9189 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/943-2 3871/2015 69/124 10.06.2015 

 

Strandveien 107: søknad om takoverbygg trapp, mark terrasse, innsetting av 

balkongdør og oppsetting av gjerde i skille gnr 69 bnr 124. 

 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

 

Øystein Kristiansen søker om oppføring av takoverbygg trapp/inngangsparti, mark terrasse, 

innsetting av dør og oppsetting av gjerde på 0,8 meter i greneskille.  

 

Tiltaket ligger innenfor reguleringsplan Vågen, tiltakene hver for seg er søknadspliktige uten 

krav til ansvarsrett. Nabovarsel er innlevert og ingen anmerkninger.  

 

Tiltaket trenger således erklæring fra nabo gnr 69 bnr 498 for å kunne bygge nærmere grensen 

enn 4 meter. Vedlagt ligger slik erklæring som tiltakshaver sender i retur i underskrevet stand til 

kommunen før vedtaket er rettsgyldig.  

 

 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Øystein Kristiansen byggetillatelse for 

oppføring av takoverbygg trapp/inngangsparti, mark terrasse, innsetting av dør og oppsetting av 

gjerde på 0,8 meter i greneskille på eiendommen gnr 69 bnr 124.  

 

Tillatelsen gis med forbehold om at nabo gnr 69 bnr 498 skriver under naboerklæring på at 

veranda kan bygges inntil 2 meter fra grense. 

 

 

 

 



 

  

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Kjell Ove Lehne 

Teknisk sjef 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 
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www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Lennart Waage 

St. hanshaugen 4 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/886-2 4124/2015 69/825 22.06.2015 

Eideveien 13: søknad om riving av bygg 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

 

Lennart Waage søker om rivningstillatelse for enebolig på gnr 69 bnr 825. Boligen har stått til 

nedfalls i flere år og en ønsker nå å fjerne denne boligen, for så å føre opp en bolig på denne 

tomten.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Lennart Waage rivningstillatelse for bolig  

gnr 69 bnr 825 Eideveien 13. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Skjervøy Park og Anleggsservice ansvarsrett i 

kategoriene SØK, PRO og UTF rivningsarbeid. 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Kjell Ove Lehne 

Teknisk sjef 

 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Åshild Bergly 

Nordveien 3 

9180 SKJERVØY  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/186-2 4125/2015 69/255 22.06.2015 

Nordveien 3: søknad om oppføring carport/tilbygg 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

 

Åshild Bergly søker om oppføring av carport/tilbygg på gnr 69 bnr 255 Nordveien 3. Carporten 

har et bebygd areal på 24m2. 

 

Nordveien 3 er et felleseiet og nabovarsel er sendt naboer og felleseiet, ingen innvendinger er 

fremkommet.  

 

Tiltaket er ihht reguleringsplan for området.   

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Åshild Bergly byggetillatelse for oppføring av 

carport på gnr 69 bnr 255 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Kjell Ove Lehne 

Teknisk sjef 



 

Skjervøy kommune 

Teknisk etat 

 

 

   

Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  

9189   SKJERVØY        
 

E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

4740.05.04578 
 

Indre Arnøy utmarkslag V/Svein H. Simonsen 

 

9192 ARNØYHAMN  

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/185-4 4126/2015 57/ 22.06.2015 

Arnøya: opparbeidelse av tursti og bygging av bru 

Saksopplysninger/Vurderinger: 

Indre Arnøy utmarkslag V/Svein H Simonsen søker om oppføring av bru og anlegning av sti i 

Grunnfjord.  

 

Stien skal opparbeides med hakke og spade og ikke ved hjelp av kjøretøy og anses derfor ikke 

som søknadspliktig.  

 

Bruen er søknadspliktig og sees på som et ledd i et frivillig arbeid i Arnøya for at folk skal 

komme seg ut i naturen. 

 

Kommunen har ingen anmerkninger til dette.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Indre Arnøy utmarkslag V/Svein H Simonsen 

byggetillatelse for anlegning av bru over Røsandelva. 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

Med hilsen  

 

 

Kjell Ove Lehne 

Teknisk sjef 
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