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Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
28/13 Skjervøy Formannskap 29.04.2013

Klage på delegert vedtak datert 10.01.2013 ang høyde på bolig

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven 

Vedlegg
1 Tegninger av bolig
2 Delegert vedtak 10.01.2013
3 Klage på husets nye høyde
4 Opprettholdelse av klage
5 E-post korrespondanse m/ansvarlig søker ang klagen

Rådmannens innstilling

Formannskapet kan ikke se at det foreligger nye momenter i saken som gjør at saken omgjøres.

Delegert vedtak den 10.01.2013 opprettholdes:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Hanne Karlsen og Jørn Larsen
igangsettingstillatelse for oppføring av bolig samt endring av en allerede gitt tillatelse på
gnr 69 bnr 816

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis JL BYGG CONSULT AS ansvarsrett i
funksjonen SØK, PRO arkitektonisk utførelse og UTF ventilasjon tiltaksklasse 1

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis JS BYGG AS lokal godkjenning som foretak
og ansvarsrett i funksjonen UTF Tømrer/snekker/våtrom samt støping av gulv tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Flexit AS ansvarsrett i funksjonen PRO
ventilasjonsanlegg tiltaksklasse 1



Saksopplysninger

Hanne Karlsen og Jørn Larsen fikk rammetillatelse den 1.10.2012 og igangsettingstillatelse den
2.12.2012 for veg, vann, kloakk, fundamentering og grunnmur for oppføring av bolig på
gnr 69 bnr 816.

Det ble søkt om igangsettingstillatelse for resten av boligen på samme eiendom og endring av 
gitt rammetillatelse/igangsettingstillatelsen for oppføring av boligen med største mønehøyde på 
inntil 9 meter.
I forbindelse med byggesaken ble det sendt ut nabovarsel, der alle naboer krysset av for at de 
ikke hadde anmerkninger til tiltaket. Reguleringsplanen m/reguleringsbestemmelsene sier at 
Max mønehøyde er 9 meter. Tillatelsen til omsøkte tiltak ble gitt i delegert vedtak datert 
10.01.2013.

En av naboene klaget imidlertid på vedtaket av 10.01.2013 der nabo hevder at det ikke ble 
opplyst om at tiltaket/bygningen skulle ha en høyde på inntil 9 meter.

Sitat fra klagen:
Sender herved inn klage på huset høyde på ratamajordet.me det som vi i omeng ikke er blitt 
innformert om 9 meters høyde. Om det e ikke er nok kan vi i omeng ta en ny runde med under skrift 
kampanje. Huset høyde e maks 8.70 m etter vores syn. Mvh jostein henriksen og resten av naboene. 
Sitat slutt.

Kommunen oversendte denne klagen til ansvarlig søker for behandling den 08.02.2013.

Kommunen får svar fra ansvarlig søker om at nytt varsel er sendt klager den 22.02.2013.

Ansvarlig søker sender e-post 11.03.2013 om at det ikke er innkommet merknader til nytt 
nabovarsel.

Kommunen sender ut skriv til klager om at kommunen anser klagesaken som avsluttet den 
12.03.2012. 

Kommunen får svar fra klager den 07.04.2013 om at det ikke er oppnådd enighet og at klagen 
opprettholdes.  

Vurdering

Klagen/e-post fra Jostein Henriksen den 05.02.2013 er å anse som innkommet i rett tid.

Innkommet klage fra Jostein Henriksen innholder ikke noen momenter for hvorfor han klager på 
høyden annet at denne er for stor. Klagen kan også tolkes dit hen at det er informasjonen om at 
bygget kan være inntil 9 meter og det er ny varsling han vil ha. Ny varsling er gitt i denne saken 
og klagen opprettes etter denne. 

Ihht reguleringsplanen kan boligen bygges inntil 9 meter, og boligen er således i samsvar med 
denne. 

Klager har ikke sakt noe om hvorfor han klager, er det innsyn, mister utsikt eller annet? 
Kommunen kan ikke ut fra en helhetlig vurdering se at det er noen momenter i saken som skulle 
tilsi at vedtaket omgjøres.  



Kommunen kan ikke i denne sak se at det ville gjort noen forskjell på at bygningen skulle være 
8,7 meter eller 9 meter som reguleringsplanen tillater og opprettholder derfor byggetillatelsen av 
10.01.2013. 

Klagen forelegges nå Skjervøy formannskap som ordinær klagesak, saken vil bli forelagt 
Fylkesmannen i Troms som klagesak dersom delegert vedtaket av 10.01.2013 blir opprettholdt. 
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77775500 Bankkonto: 47400504578
postboks 145-G Rådhuset, Skoleveien 6 Telefaks: 77775501
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 974792958
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett: 

www.skjervoy.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2012/4123-11 1275/2013 194169/816 10.01.2013

Søknad om igangsettingtillatelse samt endring av gitt tillatelse på 
gnr 69 bnr 816 Ratamajordet.

Saksopplysninger:
Hanne Karlsen og Jørn Larsen fikk rammetillatelse den 1.10.2012 og igangsettingstillatelse den 
2.12.2012 for veg, vann, kloakk, fundamentering og grunnmur for oppføring av bolig på 
gnr 69 bnr 816.

Det søkes nå om igangsettingstillatelse for resten av boligen på samme eiendom.

Det søkes om endring av rammetillatelse/igangsettingstillatelsen for oppføring av boligen med 
inntil største mønehøyde på 9 meter.  

Det søkes om endring av ansvarsrett for Nytt bygg AS. 

JS bygg AS søker om lokal godkjenning som foretak og ansvarsrett i funksjonen UTF 
Tømrer/snekker/våtrom samt støping av gulv tiltaksklasse 1.

Flexit AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO ventilasjonsanlegg tiltaksklasse 1 

JL BYGG CONSULT AS søker om ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO arkitektonisk utførelse 
og UTF ventilasjon tiltaksklasse 1 

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen Ratamajordet for oppføring av garasje på BYA 
på 87 m2 samt endret plassering av denne. Denne søknaden blir behandlet som egen sak i 
Skjervøy Formannskapet den 4.2.2012.
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Vurderinger:
Søknaden for igangsetting av resten av boligen er innenfor de krav som er satt i 
reguleringsplanen for bolig på denne eiendommen. Det er søkt endring av gitt rammetillatelse og 
igangsettelsestillatelse for å oppføre bygningen med en største mønehøyde inntil 9 meter, dette er 
innfor de krav som settes i reguleringsplanen.

Nytt bygg AS hadde fått innvilget ansvarsrett i funksjonen UTF tiltaksklasse 1 mur og 
tømrerarbeid. Foretaket har trukket videre ansvar slik at dette foretaket står ansvarlig for 
murarbeid (grunnmur) eksklusiv gulvet. 

Foretaket JS bygg AS søker om lokal godkjenning som foretak samt ansvarsrett i funksjonen 
UTF tiltaksklasse 1, Tømrer/snekker/våtrom samt støping av gulv for gjenværende. Foretaket er 
ikke sentralt godkjent. Foretaket består av flere personer som har drevet egne foretak eller 
sammen med andre, foretaket har solid erfaring på utførelsessiden.

Foretaket Flexit AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO ventilasjonsanlegg tiltaksklasse 1, 
foretaket har sentral godkjenning innfor omsøkt funksjon.

JL BYGG CONSULT AS søker om ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO arkitektonisk utførelse 
og UTF ventilasjon tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte funksjoner. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Hanne Karlsen og Jørn Larsen 
igangsettingstillatelse for oppføring av bolig samt endring av en allerede gitt tillatelse på 
gnr 69 bnr 816 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis JL BYGG CONSULT AS ansvarsrett i 
funksjonen SØK, PRO arkitektonisk utførelse og UTF ventilasjon tiltaksklasse 1 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis JS BYGG AS lokal godkjenning som foretak 
og ansvarsrett i funksjonen UTF Tømrer/snekker/våtrom samt støping av gulv tiltaksklasse 1. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Flexit AS ansvarsrett i funksjonen PRO
ventilasjonsanlegg tiltaksklasse 1 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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
Ingeniør
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Kopi til:
Kurt Einarsen AS 9180 SKJERVØY
Rørlegger Helgesen AS Havnegata 30 9180 SKJERVØY



Grethe Ihlan

Fra:  Jostein Henriksen [joste-he@frisurf.no]
Sendt:  5. februar 2013 22:57
Til: skj-teknisk
Emne:  Ratamajordet

Sender herved inn klage på huset høyde på ratamajordet.rne det som vi i omeng ikke er blitt innformert om
9 meters høyde. Om det e ikke er nok kan vi i omeng ta en ny runde med under skrift kampanje. Huset
høyde e maks 8.70 m etter vores syn. Mvh j ostein henriksen og resten av naboene.
•-,cndt cn nun Mphii



Grethe Ihlan

Fra:  Jostein Henriksen [joste-he©frisurf.no]
Sendt:  7. april 2013 20:53
Til: skj-teknisk

Hei fikk brev ang ratarnajordet. Har så vidt snakkka med jlbygg i lyngen. Men vi va ikke enige om no som
helst. Så vi står på det som vi sendte inn til derre ang høyde på hus som maks 8.7 m. Mvh j ostein henriksen.
Sendt fra en Samsung Mobil



Grethe Ihlan

Fra:
_  Sendt:

Til:
Emne:

---Legger-du-denne-i-ephorte

==.Fra:=Kjell-3L-Bygg-Consult AS=
Sendi:  18. april 2013 14:26

Ove Lehne
Emne: SV: Klage på nabovarsel Ratamajordet.

Jeg har ikke fått noen saklige argumenter,
 så kan ikke gi noen kommentarer vedr. dette.

Har heller ikke hørt hoe fra andre naboer.

7
_

Fra: Kjell Ove Lehne
Sendt: 11. april 2013 13:05

Bygg Consult
Etnne:.SV:-K!agepå. nabijvarsel.

Vedlegg:
Klage fra Jostein Henriksen

Ber om tilbakemelding innen 12.04.2013 k112.00

Kjell Ove Lehne
23. april 2013 07:59
Grethe Ihlang

Klage på nabovarsel Ratama ordet.

Il

Hei, hår fåttmåling fra byggeplass,
bygget måler fra støpt gulv til høyeste møne gansIce nøyaktig_9 meter.

---Snakket-mednab-o-piå-tlf., han vil klage tåle-rige-h-atTha-rbiCiligheter-,-- —
så saken må vel.gå sin gang.

Heil
Samme person som sist har sendt inn klage på høyden av bygget, så denne er reell.

Dere må.bekrefte at bygget blir 8,7 meter ellers så må saken til fylkesmannen som klagesak, eller så må dere avklare
denne saken med klager.



Fra: Kjell JL Bygg Consult AS il •
Sendt: 11. mars 2013 14:20
Til: Kjell Ove Lehne
Emne:VS: Klage på nabovarse

Hel, har ikke hørt noe mer fra naboene ang. nabovarsel vedr. Ratamajordet.

Med hilsen
---J1.-Bygg-Consult-AS —  -

Kjelt-13. -Lundvoll.  
$97871321

kiellPilbc.no  
www i ult,no

Med hilsen
 Bygg Consult AS

Kjell R. Lundvoll
$97871321
1111111kiell@ilbc.no

. lb

 Fra:Aell_L-Bygg_Consult AS4
Sendt: 22. februar 2013 15:01
Til: 'Kjell Ove Lehne'
Emne:SV: Klage på nabovarsel.

Pra: Kjell Ove Lehne •
Sendt: 8. februar 2013 10:09
Til: kjellOjIbc.no  
Kopi:Grethe Ihlang
Emne:Klage på nabovarsel.

• - ---.1eg-forholdermeg-foreløpig-til-nabovarslene-sonverkvitternil~:—
Etter våre beregninger vii høyde være godt innenfor maksimal
høyde satt i reguleringsplan.

Neste uke vil jeg være endel borte fra kontoret.

Hei-,-harvært-i-kontakt-med-ria tro-angd
Det fremstår som det er uenighet hvilket varsel-De-har mottatt, og-skrevet under
Har sen na o o umentene som er nn evert v r. endri for . erne tvil  
-Vven r evni.  nye rn.ørnenter fra-naböerie før köinrrienterer

no  



Hei.

I forbindelse med søknad om heving av mønehøyde inntil 9 meter er det kommet inn en anmerkning/klage på dette.
Jeg sender denne over til deg som ansvarlig søker slik at du kan komme med eventuelle kommentarer på denne til
kommunen.

Så får kommunen se hva som må gjøres etter det.

Med vennlig hilsen

Kjell Ove Lehne
Skjervøy kommune
telefon 77775521
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