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Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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TEMA

Orientering om budsjett og økonomiplan 2015-18

97/14

Singla på Arnøya: Søknad om fritak fra
renovasjon på gnr 55 bnr 2

2014/1064

98/14

Seternes på Taskebyhalvøya - Søknad om frtak
fra renovasjon på eiendommen gnr 52 bnr 6

2014/1064

99/14

Kågnesset på Vest-Kågen - Søknad om fritak fra
renovasjon på eiendommen gnr 49 bnr 2

2014/1064

100/14

Steinbakken på Vestsiden av Kågen - klage på
innføring av renovasjonsgebyr

2014/1064

101/14

Vorterøya - Søknad om fritak fra
renovasjonsgebyr for eiendommen gnr 47 bnr 16

2014/1064

102/14

Vorterøya - klage på innføring av
renovasjonsgebyr på eiendommen gnr 48 bnr 5

2014/1064

103/14

Vorterøya - Klage på innføring av
renovasjonsgegyr på eiendommen gnr 48 bnr 6

2014/1064

104/14

Lillevika på Arnøya - Søknad om fritak fra
renovasjonsgebyr for hytte på eiendommen gnr
60 bnr 1

2014/1064

105/14

Nord-Rekvika og Årviksand - Søknad om fritak
fra renovasjon på eiendommene gnr 65 bnr 9 og
gnr 64 bnr 64

2014/1064

106/14

Vorterøy - Klage på innføring av
renovasjonsgebyr på eiendommen gnr 48 bnr 17

2014/1064

107/14

Taskebyhalvøya - Søknad om fritak fra
renovasjonsgebyr på eiendommen gnr 52 bnr 3

2014/1064

108/14

Vorterøya - klage på renovasjonsgebyr på
eiendommen gnr 47 bnr 14 festetomtnr 1

2014/1064

109/14

Erfaring med kjøp av vaskeritjenester

2014/161

110/14

Søknad om deling av eiendommen gnr 51 bnr 1
beliggende i Maursund

2014/2426

111/14

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
gnr 69 bnr 19

2014/2728

RS 95/14

Strandveien 25: søknad om oppføring av tilbygg
på gnr 69 bnr 752

2014/3075

RS 96/14

Havnegata 42: søknad om
fasadeendring/innsetting av port gnr 69 bnr 1 fnr
400

2014/3354

RS 97/14

Kveldsolveien 5: søknad om oppføring av tak
over inngangsparti gnr 69 bnr 538

2014/3389

RS 98/14

Søknad om tilleggsareal

2014/393

RS 99/14

Kirkegårdsveien: søknad om oppføring av tilbygg
til eksisterende fjøs gnr 69 bnr 833 .

2014/3152

RS 100/14

Ørneveien 8: søknad om oppføring av tilbygg gnr
69 bnr 386

2014/3046

RS 101/14

Bygdeveien 71: søknad om oppføring av tilbygg
for bruk som garasje gnr 64 bnr 105

2014/3151

RS 102/14

Årviksand: søknad om igangsettingstillatelse gnr
64 bnr 104

2014/2934

RS 103/14

Årviksand: søknad om igangsettingstillatelse gnr
64 bnr 104

2014/2934
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Singla på Arnøya: Søknad om fritak fra renovasjon på gnr 55 bnr 2
Henvisning til lovverk:
Forurensningsloven
Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS
Vedlegg:
Søknad om fritak fra renovasjon på gnr 55 bnr 2 og Avfallsservice as sin behandling av denne.
Teknisk sjefs innstilling:
Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, § 2, avslås søknaden til Bjarne Iversen om fritak for
renovasjon for eiendom gnr 55 bnr 2.

Saksopplysninger/vurderinger
Bjarne Iversen søkte om fritak fra renovasjon i skriv 23.06.14 til Avfallsservice AS.
Begrunnelsen for fritak er lite bruk av fritidsboligen, med kun 3 overnattingsdøgn de
siste 4 årene.
Avfallsservice behandlet søknaden 02.09.14, der det ble konkludert med, at det ikke kan
gis fritak fra renovasjonsavgiften.
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer, hvor det oppstår avfall.

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger
det ikke noen særlige grunner. Det at det produseres lite avfall og hvor dette fraktes hjem er ikke
en fritaksgrunn som er hjemlet i forskriften. Det at eiendommen i liten grad blir benyttet ansees
ikke som vesentlig i denne sammenhengen. Det å gi fritak på et slikt grunnlag ville bety at alle
med fritidsbolig kan fa fritak.

Ihht Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,
§ 29. Klage - står det sitat:
Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter,kan påklages. Overordnet
klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Jf. forurensningsloven § 85.
Sitat slutt.
Skjervøy kommune v/formannskapet er således øverste klageinstans for denne saken.
Saksbehandler støtter seg på fagpersonellet i denne sak og legger til grunn skriv fra
Avfallsservice den 02.09.14. Se vedlegg.

Avfallsservice AS
Deres ref:

Vår ref.:
S.Pedersen

Deres dato:

Vår dato:
02.09.2014

Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 SICIERVØY

KLAGE PÅ VEPTAK OM INNFØRING AV RENOVASJONSGEBYR FOR
EINDONEVIEN 55/2 /PÅ KÅGEN I SKjERVØY KOMMUNE
Bakgrunn
Skjervøy kommune har i juni 2013 vedtatt en ny forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS.

I forskriftens § 2 står følgende:
Forskriften omfatier alle regisirerte grunneiendommer hvor dei oppstår
husholdningsavfall i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og
Storfiord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig
bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes
alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal
regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.
Abonnenter som kan dokumentere fravær fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6
måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret
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Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av
renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra
renovasjonsordningen.
Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av
farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til
enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.
Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og
fritidsabonnement

Adresse
Hovedvn. 62
9152 Sørkj osen

Telefon
77 77 00 00
E-post: firma ost

Faks
77 77 00 01
avfallsservice.no

Galsomelen Fyllplasss
77 76 73 77
Hjemmeside: www.avfallsservice.no

Avfallsservice AS
Klagen
I sin søknad om fritak for fritidsrenovasjon skriver Bjarne Iversen blant annet følgende:
Eiendommen ble arvet av flere andelshavere. Undertegnede var der som første besøkende og
overnattet totalt 2 netter fordelt på to besøk Min søster var der en dag i 2013. Dette gir 3
overnattinger de siste 4 år siden 2010.
Hovedhuset har ikke fungerende vann og avløp. Dette gjør bruk vanskelig over tid.
Det minimale søppel er tatt med tilbake i en plastpose til Tromsø. Grunnet denne minimale bruk
synes jeg det ikke er riktig å måtte dekke renovasjonsgebyret angitt i brev
Klagen ligger ved i sin helhet.
Vurdering
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall
Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger
det ikke noen særlige grunner. Det at det produseres lite avfall og hvor dette fraktes hjem er ikke
en fritaksgrunn som er hjemlet i forskriften. Det at eiendommen i liten grad blir benyttet ansees
ikke som vesentlig i denne sammenhengen. Det å gi fritak på et slikt grunnlag ville bety at alle
med fritidsbolig kan fa fritak.
I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i
regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter.ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.
Når det gjelder innsamling av husholdningsavfall så har Avfallsservice en henteplikt. For avfall
fra fritidshus har Avfallsservice en mottaksplikt. Dette betyr at Avfallsservice skal legge til rette
for at de med fritidsbolig skal kunne levere sitt avfall. Innenfor dagens avgiftsnivå vil det ikke
være mulig å sette ut containere i alle vegløse bygder, eller i fjellområder uten veg. Det er satt ut
containere for avfall fra fritidseiendommer blant annet ved det gamle fergeleiet på Kågen og
dampskipskaia på Skjervøy
Med bakgrunn i dette kan ikke Avfallsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fritak. Et fritak på generelt grunnlag er ikke i henhold til gjeldende forskrift og vil i så fall få
betydning for alle fritidseiendommer i Nord —Troms.
Vedtak
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 imøtekommes ikke klagen fra Bjarne Iversen om fritak for
renovasjon for eiendommen gnr.55, bnr.2 i Skjervøy kommune
Vedtaket begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen
Saken oversendes Skjervøy kommune for endelig avgjørelse
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Med vennlig h

en

&V4e rs n
Daglig led
Tlf dir 91651142

Vedlegg:
Klagen fra Bjarne Iversen
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Bjarne Iversen,
Fiolvegen 12,
9016 Tromsø

AVFALLSSERVICE
AS

23.06.2014

SØKNADOM Å SLIPPE RENOVASIONSKOSTANDER,
EIENDOM 55/2
Det vises til skriv og senere telefonsamtale til dere i saken.
Det bes derfor som oppfordret i samtalen, om fritak.
Eiendommen ble arvet av flere andelshavere.
Dette har medført lite bruk etter at min far og min tante gikk bort.

Undertegnede var der som første besøkende og overnattet totalt 2 netter fordelt
på to besøk. Dette for å sørge for kontroll av eiendommen.
Min søster var der en dag i 2013.
Dette gir tre overnattinger de siste 4 år siden 2010.
De andre andelshaverne har ikke vært der på om lag ti år.
L'isse
på øst og vest'iandet og har andre interesser.
Personlig har jeg blitt tilbudt en stilling i Nordland som jeg vil takke ja til.
Da blir det enda vanskeligere med reiser dit.

Hovedhuset har ikke lengre fungerende vann og avløp.
Dette gjør bruk vanskelig over tid.
Grunnet denne minimale bruk , synes det ikke riktig å måtte dekke
renovasjonskostnader angitt i brev.
Det minimale søppel er tatt med tilbake i en plastpose til Tromsø.
Skulle eiendommen bli brukt aktivt som fritidsbolig i fremtiden, vil renovasjon
være fornuftig.
Skulle søknaden ikke innvilges bes kravet sendes til min søster, , som tar seg
dette.
Kristin Iversen,
Rogalandsgata 37,
4011 Stavanger

Det bes derfor at dette krav frafalles.
De beste hilsener

Bjarne Iversen

Fiolvegen 12, 9016 Tromsø

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2014/1064 -45

Arkiv:

M50

Saksbehandler: Grethe Ihlang
Dato:

09.10.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
98/14

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
03.11.2014

Seternes på Taskebyhalvøya - Søknad om fritak fra renovasjon på
eiendommen gnr 52 bnr 6
Henvisning til lovverk:
Forurensningsloven
Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS
Vedlegg:
Søknad om fritak fra renovasjon på eiendommen gnr 52 bnr 6, og behandling hos Avfallsservice
as datert 02.09.14.
Teknisk sjefs innstilling:
Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, § 2, avslås søknaden fra Seternes Familielag v/Rolv
Seternes, om fritak for renovasjon for eiendom gnr 52 bnr 6.

Saksopplysninger/vurderinger
Rolv Seternes søkte 17.07.14 Avfallsservice as, på vegne av Seternes Familielag, om fritak fra
renovasjon på eiendommen ”Seternes” gnr 52 bnr 6 på Taskebyhalvøya.
Begrunnelsen for søknaden er avstanden til Taskeby er på 3 km, og lite bruk av familiestedet.
De er til sammen 11 søsken med etterkommere som bruker det nedlagte småbruket sporadisk
sommerstid. Det lille som produseres av søppel, blir fraktet med hjem.
Det blir sagt i søknaden at det kun blir brukt båt mellom Taskeby og Seternes, men
saksbehandler har flere ganger sett biler stå parkert ved husene på plassen.

Avfallsservice as behandlet søknaden i skriv datert 02.09.14, hvor de konkluderte med at
eiendommen ikke kan få fritak fra renovasjonsordningen.
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall.
Ihht Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,
§ 29. Klage - står det sitat:
Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter,kan påklages. Overordnet
klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Jf. forurensningsloven § 85.
Sitat slutt.
Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger
det ikke noen særlige grunner. Det at det produseres lite avfall og at alt fraktes hjem er ikke en
fritaksgrunn som er hjemlet i forskriften. Det å gi fritak på et slikt grunnlag ville bety at alle med
fritidsbolig kan få fritak.
Skjervøy kommune v/formannskapet er således øverste klageinstans for denne saken.
Saksbehandler støtter seg på fagpersonellet i denne sak og legger til grunn skriv fra
Avfallsservice den 02.09.14. Se vedlegg.

Avfallsservice AS
Deres ref:

Vår ref.:
S.Pedersen

Deres dato:

Vår dato:
02.09.2014

Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 SKJERVØY

KLAGE PÅ INNFØR1NG AV RENOVASJONSGEBYR FOR EINDOMMEN 52/6 PÅ
TASKEBY I SKJERVØY KOMMUNE
Bakgrunn
Skjervøy kommune har_ijuni 2013 vedtatt_en ny forskrift_forrenovasjon og slamtømming i
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS.

I forskriftens § 2 står følgende:
Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår
husholdningsavfall i kommunene Kvcenangen,Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og
Storfjord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig
bruksenhet i bygning. Som selvstenclig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes
alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i Mlstilfeller hva som skal
regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.

Abonnenter som kan dokumentere fravær fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6
måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunnefå fritak for renovasjonsgebyret
for den aktuelleperioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av
andre enn den registrerte abonnenten i fravcersperioden.
Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av
renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra
renovasjonsordningen.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av
farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til
enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.
Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og
fritidsabonnement
Klagen
I sin klage skriver Seternes Familielag v/Rolv Seternes blant annet følgende:
Adresse
Hovedvn. 62
9152 Sørkjosen

Telefon
77 77 00 00
E-post: firma ost

Faks
77 77 00 01
avfallsservice.no

Galsomelen Fyllplasss
77 76 73 77
Hjemmeside: www.avfallsservice.no

Avfallsservice AS
Småbruket ble overtatt som fellesarv av de 11 barna og utgjør i dag Familielaget Seternes, med
eneste formål å vedlikeholde bygninger og utstyr, og gjennom «seminar» på familiesamlingen i
juli hvert år, overlevere familiens og småbrukets historie til etterslekten. Utover dette blir
Seternes bare besøkt sporadisk noen ganger i løpet av sommeren, da gjerne iforbindelse med
vedlikehold
Klagen ligger ved i sin helhet.
Vurdering
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall
Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger
det ikke noen særlige grunner. Det at det produseres lite avfall og at alt fraktes hjem er ikke en
fritaksgrunn som er hjemlet i forskriften. Det å gi fritak på et slikt grunnlag ville bety at alle med
fritidsbolig kan få fritak.
I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i
regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.
Det er satt ut containere for avfall fra fritidseiendommer på kaia i Skjervøy. Dette skal dekke
behovet for fritidsabonnenter som bor på Skjervøy. Det er også en container i Simavåg
Med bakgrunn i dette kan ikke Avfallsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fAll fA
er ikke herhnld til aieldende fnrskrift ng vil
fritak. Ft fritak på b0,`" nerPlt bGrnnlno' ri
betydning for alle fritidseiendommer i Nord —Troms.
Avslutning
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 imøtekommes ikke klagen fra Seternes Familielag v/Rolv
Seternes om fritak for renovasjon for eiendommen gnr.52, bnr.6 i Skjervøy kommune.
Saken oversendes Skjervøy kommune for endelig avgjørelse
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Daglig led
Tlfdir 91651142

Vedlegg:
Søknad om fritak fra Seternes Familielag

SETERNESFAMILIELAG
v/Rolv J.Seternes,
Vognmann Olsensv.3, 9007 Tromsø

Tromsø 17.juli 2014
Avfallservice AS,
Hovedveien 62,
9152 Sørkjosen.

Klagepå krav om offentlig renovasjon for Seternes.
Jegviser til skriv med krav om renovasjon datert 18.06.2014 og til telefonsamtale med
Sigleif Pedersen 4.juli.
Som nevnt i telefonsamtalen er Seternes (1941.52.6.0.0./0) et nedlagt og fraflytta småbruk
fra 1930-tallet. Veiløst, ca 3 km nordøst for Taskeby. Småbruket ble overtatt som fellesarv
av de 11 barna og utgjør i dag Familielaget Seternes, med eneste formål å vedlikeholde
bygninger og utstyr, og gjennom «seminar» på familiesamlingen i juli hvert år, overlevere
familiens og småbrukets historie til etterslekten. Dette har pågått i over 40 år! Utover det
blir Seternes bare besøkt sporadisk noen ganger i løpet av sommeren, da gjerne i forbindelse
med vedlikehold. Det har i alle år vært en innarbeidet praksis at alle, sammen med egen
bagasje,tar med seg alt avfall hjem, og da sjøveien inn til Taskeby. Noe som har fungert
utmerket.
Det arbeides for tiden med å få bygget en skogsveipå strekninga. Om veien vil medføre
endringer i behov og muligheter for renovasjon, vil vise seg.
Jeg anser det derfor unødvendig og frem for alt en håpløsog komplisert affære i dag å
gjennomføre offentlig renovasjon for Seternes.
Med bakgrunn i ovenstående ber jeg på vegne av mine søskenom at kravet om offentlig
renovasjon for Seternesfrafalles inntil videre.
Det mottatte kravet om renovasjonsavgift er alt betalt, men jeg håper det blir refundert
(kt.nr. 0540.87.13376).
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:
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Arkiv:
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Saksbehandler: Grethe Ihlang
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09.10.2014
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Utvalgssak
99/14

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap
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03.11.2014

Kågnesset på Vest-Kågen - Søknad om fritak fra renovasjon på eiendommen
gnr 49 bnr 2
Henvisning til lovverk:
Forurensingsloven
Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS
Vedlegg:
Søknad om fritak fra renovasjon på gnr 49 bnr 2 og Avfallsservice as sin behandling av denne.
Teknisk sjefs innstilling:
Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, § 2, avslås søknaden fra Anita Kobi om fritak for
renovasjon for eiendom gnr 49 bnr 2.

Saksopplysninger/vurderinger
Anita Kobi søkte om fritak fra renovasjon i skriv 26.06.14 til Avfallsservice AS.
Begrunnelsen for fritak er at hytta ligger 7,5 km fra vei og hun må bruke båt for å komme til og
fra hytta. Dette er en sommerbolig som kun kan brukes i sommerhalvåret fra mai til september
pga værforhold og fremkommelighet.
Hun brenner kartongavfall i vedovnen på hytta og har kompost for matavfall. Resten av avfallet,
litt plast, hermetikkbokser ol tar hun med hjem til Skjervøy og kaster avfallet i avfallsdunken
hjemme.
Avfallsservice behandlet søknaden 02.09.14, der det ble konkludert med, at det ikke kan

gis fritak fra renovasjonsavgiften.
I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i
regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.
Det er satt ut containere for avfall fra fritidseiendommer på dampskipskaia på Skjervøy og i
vegkrysset til Simavåg.
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall.
Ihht Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,
§ 29. Klage - står det sitat:
Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter,kan påklages. Overordnet
klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Jf. forurensningsloven § 85.
Sitat slutt.
Skjervøy kommune v/formannskapet er således øverste klageinstans for denne saken.
Saksbehandler støtter seg på fagpersonellet i denne sak og legger til grunn skriv fra
Avfallsservice den 02.09.14. Se vedlegg.

Avfallsservice AS
Deres ref:

Vår ref.:
S.Pedersen

Deres dato:

Vår dato:
02.09.2014

Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 SKJERVØY

KLAGE PÅ INNFØRING AV RENOVASJONSGEBYR FOR EINDOMMEN 49/2 PÅ
li -ÅGEN I SKJEWITØY KOIVIMUNE
Bakgrunn
Skjervøy kommune har i juni 2013 vedtatt en ny forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS.

I forskriftens § 2 står følgende:
Forskrifien omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår
husholdningsavfall i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og
Storfjord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig
bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes
alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal
regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.
Abonnenter som kan dokumentere fravær fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6
måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret
for den aktuelle perioden. nenne ordningen vil ikko gjelda dersom eiPndommen bebos av
andre enn den registrerte abonnenten i fraværsperioden.
Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av
renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra
renovasjonsordningen.
Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av
farlig avfall .fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til
enhver tid gjelder iforskrfl om farlig avfall.
Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og
fritidsabonnement

Søknad om fritak
I sin klage skriver Anita Kobi blant annet følgende:
Adresse
Hovedvn. 62
9152 Sørkjosen

Telefon
77 77 00 00
E-post: firma ost

Faks
77 77 00 01
avfallsservice.no

Galsomelen Fyllplasss
77 76 73 77
Hj em m esid e : www.avfallsservice.no

Avfallsservice AS
Hytta ligger 7,5 kmfra vei og jeg må bruke båt for å komme til ogfra hytta. Dette er en
sommerbolig som kun kan brukes i Sommerhalvåret fra mai til september pga werforhold og
fremkommelighet.
Jeg brenner kartongavfall i vedovnen på hytta oghar kompost for matavfall. Resten av avfallet,
litt plast, hermetikkbokser 0.1 tar jeg med hjem til Skjervoy og kaster avfallet i avfallsdunken
Klagen ligger ved i sin helhet.
Vurdering
I lov og lokal forskrift er det lagt-opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger
det ikke noen særlige grunner. Det at det produseres lite avfall og at alt fraktes hjem er ikke en
fritaksgrunn som er hjemlet i forskriften. Det å gi fritak på et slikt grunnlag ville bety at alle med
fritidsbolig kan få fritak.
I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i
regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.
Det er satt ut containere for avfall fra fritidseiendommer på dampskipskaia på Skjervøy og i
vegkrysset til Simavåg.
Med bakgrunn i dette kan ikke Avfallsservice se at clet her frveligger Qn-rdciltegrunner for å gi
fritak. Et fritak på generelt grunnlag er ikke i henhold til gjeldende forskrift og vil i så fall få
betydning for alle fritidseiendommer i Nord —Troms.
Vedtak
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 imøtekommes ikke klagen fra om fritak for renovasjon for
eiendommen gnr.49, bnr.2 i Skjervøy kommune

Vedtaket begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på.eiendommen.
Saken oversendes Skjervøy kommune for endelig avgjørelse

Med vennlig

Daglig led
Tlf dir 91651142

Vedlegg:
Klagen fra Anita Kobi

f'N
Anita Marie Kobi
Nedre Ringvei8
9180 SKJERVØY

Avfallsservice AS
Hovedveiert62
9152 SØRKJOSEN

26.06.14

KLAGE VEDRØRENDERENOVASJONSGEBYR
Hei, jeg viser til faktura på renovasjonsavgiftpå fritidsbolig, gårds-/bruksnr:
1941.49.2.00/0- Kågnessetpå Vest-Kagensomjeg har mottatt fra dere.
Jeg ser på dennefaktura somsvcert urimelig,og kommerikke til å betale denne.
Dette på grunnlagav at min hytte ligger ca 7,5 km fra vei, og jeg må bruke båt

for å kommetil og fra hytta. Dette er en sommerboligsom kun kan brukes i
sommerhalvåret fra maitil september pgaværforhold og fremkommelighet.Jeg
brenner kartongavfall i vedovnpå hytta og har kompostfor matavfall. Restenav
avfallet, litt plast, hermetikkbokser o.I tar jeg med hjem til Skjervoy og kaster i
avfallsdunkender. Vi betaler renovasjonsavgifthjemme,ergo har vi betalt for
søppelet fra hytta.
Jeg regner medå få et snarlig svar fra dere.
Med vennlig hilsen
Anita M. Kobi
;

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2014/1064 -51

Arkiv:

M50

Saksbehandler: Grethe Ihlang
Dato:

10.10.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
100/14

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
03.11.2014

Steinbakken på Vestsiden av Kågen - klage på innføring av renovasjonsgebyr
gnr 49 bnr 7
Henvisning til lovverk:
Forurensingsloven
Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS
Vedlegg
1 Klage på innføring av renovasjonsgebyr, Steinbakken gnr 49 bnr 7 datert 06.10.14
2 Oversendelse for videre behandling av klage - renovasjon gnr 49 bnr 7 Vestsiden av Kågen
Samt klage oversendt til Avfallsservice as 26.06.14
Teknisk sjefs innstilling:
Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, § 2, avslås søknaden fra Jan Erik Andersen og Isabell
Andersen om fritak for renovasjon for eiendom ”Steinbakken” gnr 49 bnr 7.

Saksopplysninger/vurderinger
Jan Erik Andersen klager i sitt skriv datert 26.06.14, til Avfallsservice as, over mottatt
renovasjonsgebyr på eiendommen ”Steinbakken” gnr 49 bnr 7 på Vestsiden av Kågen.
De er 6 stykker som eier hytta i lag, men den blir ikke benyttet mer en 3-4 dager i året, da dem
ikke har båt å komme seg dit med. I brevet står det at dem må gå 15 – 20 km til nærmeste
container for å få levert avfallet i fra denne eiendommen.
Det kom nytt brev datert 06.10.14, fra en av de andre eierne, Isabell Andersen.

Hun skriver at hytta blir mest brukt av hennes tante på Skjervøy og det lille som er av søppel fra
hytta blir kastet i hennes søppeldunk hjemme.
På eiendommen ”Steinbakken” er det oppført to bygninger, og dem er pålagt å betale avgift for
begge to. Isabell Andersen sier det er kun ”nyhytta” som blir brukt, da den andre er ubeboelig.
Gammelhytta ble oppført i 1959, og står der allerede på overtid. Den brukes kun til oppbevaring
av klenodier og bilder, uten vann, strøm og muligheter for vedfyring. De syns det er urimelig å
måtte betale gebyr på ei hytte, som ikke er i bruk.
I følge målinger Teknisk etat har gjort, er korteste avstand fra gnr 49 bnr 7, til kjørbar vei 8,5
km, dette til Ferjeleiet på Storstein.
Avfallsservice behandlet søknaden 02.09.14, der det ble konkludert med, at det ikke kan
gis fritak fra renovasjonsavgiften.
I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i
regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.
Det er satt ut containere for avfall fra fritidseiendommer på dampskipskaia på Skjervøy og i
vegkrysset til Simavåg.
Med bakgrunn i dette kan ikke Avfallsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fritak. Dette begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen.
Ihht Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,
§ 29. Klage - står det sitat:
Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter,kan påklages. Overordnet
klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Jf. forurensningsloven § 85.
Sitat slutt.
Skjervøy kommune v/formannskapet er således øverste klageinstans for denne saken.
Saksbehandler støtter seg på fagpersonellet i denne sak og legger til grunn skriv fra
Avfallsservice den 02.09.14. Se vedlegg.

-

Isabelf •Andersen
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Gårds-/bruksnr. 1941.49.7.0.0/0

Henviser til forskriften for renovasjon, vedtatt 2013, paragraf 2-hvor det står følgende:
Kommunenkan.eitersøknadunnta enkelteeiendommerfr a renovasjonsordningen.

.KLAGE

-

Jeg-cm Mine.niedeiere-har.tnottat faktiga for-renovasjonsgebyr på våre •to.bygningerpå
in
t
jeg-si-at-cJet-erhe_lt:uførståeli-g:at:..v4:pålegges_rerioY,asjon
ebyr..for
de få gene i året vi oppholder oss på hytten. Yi er i hoye4sak en til to eiere sbni benytter oss.av
fritidsboltgen pr ar, og det utgjør tilsanunen ca fire dager-1åretI tillegg:har ingen av oss båt, sa
når jeg.benytter meg av hyttenniedfører dette en.gåtur-på ca15-kmpr:v,ell For meg_tilSvarerdette
- ca-3-timers,gange-i,ulentterreng-.-Å-den-lille-mengden-søppel7(plast)-man-hartil-overs-utgjør.maks
en til to poser, soni min t4ntekaster i sin søppeldUnk(hunhar likevelhetalt renovasjønsgebyr_for
sin eiendom på Skjeryøy, så om søppelet stammer fra hennes opphold_påStein kk eller hennes

opphold på Skjervøy er likegyldig).

Nå viser det seg i tillegg at vi er pålagt å betale renovasjonsgebyr for begge bygninger oppført på
vår hytteeiendom, dette må være riv ruskende galt! Når hytteeiendommen benyttes, er det kun
"Nyhytta" som blir brukt, da den andre er ubeboelig. "Gammelhytta" ble oppført som en
midlertidig soveplass i 59 da de de gamle eierne flyttet fra kågen. "Gammelhytta" er oppført på
kun steiner og står allerede på overtid, vi kaller det vårt eget verneverdige bygg. Boligen er ingen
bruksenhet: ikke er det strøm, vanntilførsel eller muligheter for vedfyring, så den hytten benyttes
kun til oppbevaring av klenodier og bilder, dette kan da virkelig ikke rettferdiggjøre en
renovasjonsavgift på 975 kroner???
Jeg vil legge til at jeg i en tlf samtale med representant fra teknisk etat den 06.10.14 fikk høre
følgende: "For alt vi vet bruker alle eierne hytta samtidig", dette utsagnet kom i sammenheng
med at jeg uttrykte frustrasjon over avgift på begge hyttene. Så i tilfelle det skulle være noen tvil:
Vi er 6 grunneiere som overtok eiendommen fra vår mor-bestemor, slik at hun skulle slippe
ansvaret nå som hun er 90 år. Disse 6 er fordelt over hele landet, hvorav kun den ene bor i
Skjervøy kommune. De som f.eks bor sørpå besøker kommunen ca 1 gang i året, og da for å
besøke sin gamle mor-hvert skuddår tilser de eiendommen på Kågen...Så nei, vi er ytterst få som
benytter oss av eiendommen og aldri er vi så mange at vi må bo i den falleferdige "gammelhytta".

Avslutningsvis vil jeg spørre om renovasjonsgebyret er en betaling for en tjeneste, eller en inntekt
for kommunen? Det er nemlig litt drøyt at vi skal frakte en søppelpose 15 km, og så betale
1950kroner for denne "fienesten'.

Håper sunn fornuft tas med under drøftelse av dette på Formannskapsmøtet 3 november, og at
flere enn oss ser galskapen i å betale slike avgifter for noe man ikke benytter seg av!

Mvh

Avfallsservice AS
Deres ref:

Vår ref.:
S.Pedersen

Deres dato:

Vår dato:
02.09.2014

Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 SKJERVØY

KLAGE PÅ INNFØRING AV RENOVASJONSGEBYR FOR EINDOMMEN 49/7 PÅ
liÅGEN I SKjER%'011'KOMNIUNT.r:"J
Bakgrunn
Skjervøy kommune har i juni 2013 vedtatt en ny forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS.

I forskriftens § 2 står følgende:
Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår
husholdningsavfall i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, KåSord, Lyngen og
Storfjord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig
bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes
alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal
regnes som selvstendig bruksenhet bygning som ikke er seksjonert.
Abonnenter som kan dokumentere fravær j-i^aeiendommen sammenhengende i mer enn 6
måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret
for den akuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av
andre enn den registrerte abonnenten i fraværsperioden.
Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av
renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra
renovasjonsordningen.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av
farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til
enhver tid gjelder iforskrft om farlig avfall.
Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og
fritidsabonnement

Søknad om fritak
I sin søknad om fritak for fritidsrenovasjon skriver Jan Erik Andersen blant annet følgende:
Adresse
Hovedvn. 62
9152 Sørkjosen

Telefon
77 77 00 00
E-post: firma ost

Faks
77 77 00 01
avfallsservice.no

Galsomelen Fyllplasss
77 76 73 77
Hjemmeside: www.avfallsservice.no

Avfallsservice AS
Vi bruker hytta 3 —4 dager i løpet av året. Og når vi er der brenner vi det lille søpla som blir i
ovnen, det vil da dreie seg om litt papir. Dette på grunn av at vi ikke har båt ogmå gå til hytta.
Det vil si at jeg må gå ca 15 —20 km med søpla da nærmeste container er på Skjervøy.
Klagen ligger ved i sin helhet.
Vurd ering
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall
Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
forcligge særlige grunner for å kunne gi
Sfficdet-fremkornmer av sdimaden så foreligger
det ikke noen særlige grunner. Det at det produseres lite avfall og at alt fraktes hjem er ikke en
fritaksgrunn som er hjemlet i forskriften. Det å gi fritak på et slikt grunnlag ville bety at alle med
fritidsbolig kan få fritak.
I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i
regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.
Det er satt ut containere for avfall fra fritidseiendommer på damskipskaia på Skjervøy og i
vegkrysset til Simavåg.
Med bakgrunn i dette kan ikke Avfallsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fritak. Et fritak på generelt grunnlag er ikke i henhold til gjeldende fbrskrift og vil i så fall få
betydning for alle fritidseiendommer i Nord —Troms.
Vedtak
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 imøtekommes ikke klagen fra om fritak for renovasjon for
eiendommen gnr.49, bnr.7 i Skjervøy kommune
Vedtaket begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen
Saken oversendesSkjervøy kommune for endelig avgjørelse

Med vennlig hilsen

g
e e se
Daglig leder

(}"

Tlf dir 91651142

Vedlegg:
Klagen fra Jan Erik Andersen

Dr‘{Jan Erik Andersen

26.06 2014

Bevervegen 43
2030 Nannestad

Avfallsservice AS
Hovedveien 62
9152 Sørkjosen

Kopi Skjervøy kommune/ Teknisk Etat

Gjelder klage på renovasjonsgebyr
Ved vår eiendom Steinbakken på vester siden av Kågen i skjervøy kommune.
Gårds-/bruksnr. 1941.49.7.0.0/0

Vi bruker vår hytte 3-4 dager i løpet av året. Og når vi er der brenner vi det lille søpla som blir i
ovnen, det vil da dreie som om litt papir. Dette på grunn av at vi ikke har båt men må gå til hytta.
Og vist vi skal lever den ene posen blir det en dyr søppel avgift. Og det vil si at jeg må gå ca
15-20 km med søpla. Da den nærmeste container står på skjervøy.
Jeg kan ikke i min villeste fantasi skjønne at dere mener at jeg skal bære den ene posen til
skjervøy og hive den i containere, da kan jeg like godt hive søpla i min søsters søppel dunk
Vi er 6 stykker som eier denne hytta og bare en bor på skjervøy..
Håper dere bruker litt sunn fornuft og ser hvor hytta ligger.
Mvh
Jan Erik Andersen
5scsl@

- ite)

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2014/1064 -53

Arkiv:

M50

Saksbehandler: Kjell Ove Lehne
Dato:

13.10.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
101/14

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
03.11.2014

Vorterøya - Søknad om fritak fra renovasjonsgebyr for eiendommen gnr 47
bnr 16
Henvisning til lovverk:
Forurensingsloven
Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS
Vedlegg:
Søknad om fritak fra renovasjon på gnr 47 bnr 16 og Avfallsservice as sin behandling av denne
Teknisk sjefs innstilling:
Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, § 2, avslås søknaden fra Aud Ahlquist om fritak for
renovasjon for eiendom gnr 47 bnr 16.

Saksopplysninger/vurderinger
Aud Ahlquist søkte om fritak fra renovasjon i skriv 28.08.14 til Avfallsservice AS.
Begrunnelsen for fritak er at hytta ligger på Vorterøya og de bruker rutegående båt og egen båt
for å komme til og fra hytta. Ettersom dem har bosted i Tromsø, går ikke hurtigbåten om steder i
Nord- Troms, før retur til Tromsø. Ettersom det da ikke er muligheter for dem å benytte seg
av renovasjonsordningen for Skjervøy kommune, ber dem om fritak.
Avfallsservice behandlet søknaden 02.09.14, der det ble konkludert med, at det ikke kan
gis fritak fra renovasjonsavgiften.

I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle

registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall.
Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger
det ikke noen særlige grunner. Det at det produseres lite avfall og hvor dette fraktes hjem er ikke
en fritaksgrunn som er hjemlet i forskriften.
For avfall fra fritidshus har Avfallsservice en mottaksplikt. Dette betyr at Avfallsservice skal
legge til rette for at de med fritidsbolig skal kunne levere sitt avfall. Innenfor dagens avgiftsnivå
vil det ikke være mulig å sette ut containere i alle vegløse bygder, eller i fjellområder uten veger.
Det er satt ut containere for avfall fra fritidseiendommer blant annet ved det gamle fergeleiet på
Kågen og dampskipskaia på Skjervøy.
Med bakgrunn i dette, kan ikke AvfaIlsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fritak. Dette begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen.
Ihht Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,
§ 29. Klage - står det sitat:
Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter,kan påklages. Overordnet
klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Jf. forurensningsloven § 85.
Sitat slutt.
Skjervøy kommune v/formannskapet er således øverste klageinstans for denne saken.
Saksbehandler støtter seg på fagpersonellet i denne sak og legger til grunn skriv fra
Avfallsservice den 02.09.14. Se vedlegg.

Avfallsservice AS
Deres ref:

Vår ref.:
S.Pedersen

Deres dato:

Vår dato:
02.09.2014

Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 SKJERVØY

KLAGE PÅ VEDTAK OM INNFØRING AY RENOVASJONSGEBYR FOR
EINDOMI'vIEN47/16 PÅ "rvTORTER,',YSICIER`vrøYKOMMITNE
Bakgrunn
Skjervøy kommune har i juni 2013 vedtatt en ny forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS.
I forskriftens § 2 står følgende:
Forskriften omfaiter alle registrerie grunneiendommer hvor det oppstår
husholdningsavfall i kommuneneKvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og
Storfjord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig
bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes
alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal
regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.
Abonnenter som kan dokumentere fravær fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6
måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret
for den aktuelle perioden. Denne ordningen vii ikke gjelde dersom eiendommen bebos av
andre enn den registrerte abonnenten ifraværsperioden.
Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes.av
renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra
renovasjonsordningen.
Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskrifien innsamling, oppsamling og transport av
farlig avfall 35-ahusholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til
enhver tid gjelder iforskrft om farlig avfall.
Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og
fritidsabonnement

Søknad om fritak
I sin søknad om fritak for fritidsrenovasjon skriver Aud Ahlquist blant annet følgende:

Adresse
Hovedvn. 62
9152 Sørkj osen

Telefon
77 77 00 00
E-post: firma ost

Faks
77 77 00 01
avfallsservice.no

Galsomelen Fyllplasss
77 76 73 77
Hjemmeside: www.avfallsservice.no

Avfallsservice AS
Jeg har ikke betalt denne regningen fordi jeg har en forståelse av at det pågikk en diskusjon
mellom Vorterøy bygdelag og Skjervøy kommune angående plassering av avfallscontainere.
Ønsket plasseringfra bygdelagets side er på Vorterøy
For vårt vedkommende bor vi i Tromsø og tar hurtigbåten fram og tilbake, eller vi går med egen
båt. Skjervøy er dermed ikke et naturlig stoppested for oss.

Klagen ligger ved i sin helhet.
Vurdering
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og frilidseiendommer hvor det oppstår avfall

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger
det ikke noen særlige grunner Det at det produseres lite avfall og hvor dette fraktes hjem er ikke
en fritaksgrunn som er hjemlet i forskriften. Det at eiendommen i liten grad blir benyttet ansees
ikke som vesentlig i denne sammenhengen. Det å gi fritak på et slikt grunnlag ville bety at alle
med fritidsbolig kan få fritak.
I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i
regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.
Når det gjelder innsamling av husholdningsavfall så har Avfallsservice en henteplikt. For avfall
fra fritidshus har Avfallsservice en mottaksplikt. Dette betyr at Avfallsservice skal legge til rette
for at de med fritidsbolig skal kunne levere sitt avfall. Inn.-rfr,r Aagens avgiftsnivå vil det ikke
være mulig å sette ut containere i alle vegløse bygder, eller i fjellområder uten veger. Det er satt
ut containere for avfall fra fritidseiendommer blant annet ved det gamle fergeleiet på Kågen og
dampskipskaia på Skjervøy
Med bakgrunn i dette kan ikke AvfaIlsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fritak. Et fritak på generelt grunnlag er ikke i henhold til gjeldende forskrift og vil i så fall fa
betydning for alle fritidseiendommer i Nord —Troms.
Vedtak
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 imøtekommes ikke klagen fra Aud Ahlquist om fritak for
renovasjonsgebyr for eiendommen gnr.47, bnr.16 i Skjervøy kommune

Vedtaket begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen
Saken oversendes Skjervøy kommune for endelig avgjørelse

Med vennlig hilsen

Sigleif Pedersen

Avfallsservice AS
Daglig leder
Tlf dir 91651142

Vedlegg:
Klagen fra Aud Ahlquist

Til Avfallsservice AS

Jeg viser til faktura 140009902 med betalingspåminnelse. Jeg har ikke betalt denne regningen fordi
jeg har hatt forståelse av at det pågikk en diskusjon mellom Vorterøy bygdelag og Skjervøy kommune
angående plassering av avfallscontaineren. Ønsket plassering fra bygdelagets side er på Vorterøy.
Vi er to som bruker vår hytte og det er stort sett i helgene. For vårt vedkommende bor vi i Tromsø og
tar hurtigbåten fram og tilbake, eller vi går med egen båt. Skjervøy er dermed ikke et naturlig
stoppested for oss, så hvis avfallscontaineren skal plasseresder, ber jeg om fritak for betaling,
alternativt at kommunen/Avfallservice As besørgerfrakt til Skjervøyfor vårt avfall.
Kopi: Skjervøy kommune
Tromsø, 28. august 2014

Med vennlig hilsen

Aud Ahlquist
Merkurveien 11,9024 Tomasjord

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2014/1064 -54

Arkiv:

M50

Saksbehandler: Grethe Ihlang
Dato:

14.10.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
102/14

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
03.11.2014

Vorterøya - klage på innføring av renovasjonsgebyr på eiendommen gnr 48
bnr 5
Henvisning til lovverk:
Forurensingsloven
Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS
Vedlegg:
Søknad om fritak fra renovasjon på gnr 48 bnr 5 og Avfallsservice as sin behandling av denne
Teknisk sjefs innstilling:
Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, § 2, avslås søknaden fra Janne Karin Bless om fritak for
renovasjon for eiendom gnr 48 bnr 5.

Saksopplysninger/vurderinger
Janne Karin Bless søkte om fritak fra renovasjon i skriv 17.08.14 til Avfallsservice AS.
Etter som de aldri har fått innsamlet avfall på Vorterøya, ønsker de en forklaring på hvorfor jeg skal
betale for en tjeneste de ikke får. Hun bor i Tromsø og reiser i sommerhalvåret med hurtigbåt
mellom bosted og fritidshuset på Vorterøya. Hvordan hun selv skal kunne levere søppel på
dampskipskaia på Skjervøy, som er foreslått, er en gåte for henne, etter som hun svært sjelden er der.
Å betale for en tjeneste hun ikke på noe rimelig vis har praktisk mulighet til å benytte seg av, finner
hun urimelig.
Avfallsservice behandlet søknaden 02.09.14, der det ble konkludert med, at det ikke kan
gis fritak fra renovasjonsavgiften.

For avfall fra fritidshus har Avfallsservice en mottaksplikt. Dette betyr at Avfallsservice skal
legge til rette for at de med fritidsbolig skal kunne levere sitt avfall. Innenfor dagens avgiftsnivå
vil det ikke være mulig å sette ut containere i alle vegløse bygder.. Det er satt ut containere for
avfall fra fritidseiendommer blant annet ved det gamle fergeleiet på Kågen og
damskipskaia på Skjervøy.
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall.
Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger
det ikke noen særlige grunner.
Ihht Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,
§ 29. Klage - står det sitat:
Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter,kan påklages. Overordnet
klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Jf. forurensningsloven § 85.
Sitat slutt.
Skjervøy kommune v/formannskapet er således øverste klageinstans for denne saken.
Saksbehandler støtter seg på fagpersonellet i denne sak og legger til grunn skriv fra
Avfallsservice den 02.09.14. Se vedlegg.

Avfalisservice AS
Deres ref:

Vår ref.:
S.Pedersen

Deres dato:

Vår dato:
02.09.2014

Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 SKJERVØY

KLAGE PÅ 1NNFØRING AV RENOVASJONSGEBYR FOR E1NDOMMEN 48/5 PÅ
Vlit( 1 LIWP Y I SKJER`v'ø`yrKOMNILWE
Bakgrunn
Skjervøy kommune har i juni 2013 vedtatt en ny forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS.
I forskriftens § 2 står følgende:
Forskriften omfaiter alle registrerte grimneiendommer hvor det oppstår
husholdningsavfall i kommuneneKvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og
Storfjord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig
bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes
alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal
regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.
Abonnenter som kan dokumentere fravær fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6
måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret
for den akfuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde flersnm eiand.mmonh,bns nv
andre enn den registrerte abonnenten i fraværsperioden.
Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av
renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra
renovasjonsordningen.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av
farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til
enhver tid gjelder iforskrf i om farlig avfall.
Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og
fritidsabonnement

Søknad om fritak
I sin søknad om fritak for fritidsrenovasjon skriver Janne Karin Bless blant annet følgende:

Adresse
Hovedvn. 62
9152 Sørkjosen

Telefon
77 77 00 00
E-post: firma ost

Faks
77 77 00 01
avfallsservice.no

Galsomelen Fyllplasss
77 76 73 77
Hjemmeside: www.avfallsservice.no

Avfallsservice AS
Etter som jeg aldri har fått innsamlet avfall der, må dere forklare med hvorfor jeg skal betale for
den tjenesten jeg ikke får eller har fått. Jeg bor i Tromsø og reiser sommerhalvåret med hurtigbåt
mellom bosted ogfritidshus på Vorterøya. Hvordan jeg skal kunne levere søppel på
dampskipskaia på Skjervøy, som dere foreslår, er en gåte for meg etter som jeg sjelden er der
Klagen ligger ved i sin helhet.
Vurdering
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall
Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer frarenovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi frit-k. Slik det frernkommer av søknarlen så foreligger
det ikke noen særlige grunner. Det at det produseres lite avfall og hvor dette fraktes hjem er ikke
en fritaksgrunn som er hjemlet i forskriften. Det at eiendommen i liten grad blir benyttet ansees
ikke som vesentlig i denne sammenhengen. Det å gi fritak på et slikt grunnlag ville bety at alle
med fritidsbolig kan få fritak.
I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i
regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.
Når det gjelder innsamling av husholdningsavfall så har Avfallsservice en henteplikt. For avfall
fra fritidshus har Avfallsservice en mottaksplikt. Dette betyr at Avfallsservice skal legge til rette
for at de med fritidsbolig skal kunne levere sitt avfall. Innenfor dagens avgiftsnivå vil det ikke
være mulig å sette ut containere i alle vegløse bygder, eller i tjellområder uten veger. Det er satt
ut containere for avfall fra fritidseiendommer blant annet ved det gamle fergeleiet på Kågen og
&mpckipknin på Skjervøy
Med bakgrunn i dette kan ikke Avfallsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fritak. Et fritak på generelt grunnlag er ikke i henhold til gjeldende forskrift og vil i så fall fa
betydning for alle fritidseiendommer i Nord —Troms.
Vedtak
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 imøtekommes ikke klagen fra Janne Karin Bless om fritak
for renovasjonsgebyr for eiendommen gnr.48, bnr.5 i Skjervøy kommune
Vedtaket begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen
Saken oversendes Skjervøy kommune for endelig avgjørelse

Med vennlig

e
Daglig leder
Tlf dir 91651142

•

Avfallsservice AS
Vedlegg:
Klagen fra Janne Karin Bless

I

Drv (os/
(
firmapost@avfallsservice.no
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Janne Karin Bless <janne@bless.no>
17. august 2014 22:05
firmapost@avfallsservice.no
post@skjervoy.kommune.no
Klage på gebyr for ikke innsamlet avfall Vorterøy

Avfallsservice AS,
Hovedveien 62,
9152 Sørkjosen.
Klage på ilagt gebyr for ikke innsamlet avfall.
Jeg har for få dager siden fått en regning fra dere på kr. 975,- med teksten «fritidsabonnement». Det gjelder
renovasjonsgebyr for eiendommen Mellemjord 48/5 på Vorterøya, som jeg eier. Etter som jeg aldri har fått
innsamlet avfall der, må dere forklare meg. hvorfor jeg skal betale for en tjeneste jeg ikke får eller har
fått. Jeg bor i Tromsø og reiser i sommerhalvåret med hurtigbåt mellom bosted og fritidshuset på
Vorterøya. Hvordan jeg selv skal kunne levere søppel på dampskipskaia på Skjervøy, som dere foreslår, er
en gåte for meg etter som jeg svært sjelden er der. Å betale for en tjeneste jeg ikke på noe rimelig vis har
praktisk mulighet til å benytte meg av, finner jeg mildt sagt urimelig.
På Vorterøya har det tidligere vært gjort forsøk på å få en container på ekspedisjonskaia for innsamlig av
avfall. Det har dessverre ikke lykkes. Dersom det i framtia skulle la seg gjøre, skal jeg gjerne betale
avfallsgebyret.
Jeg ser fram til svar fra dere.

Hilsen
Janne Karin Bless
Adr.:
Vestregt. 23,
leilighet 22,
9008 Tromsø.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2014/1064 -55

Arkiv:

M50

Saksbehandler: Grethe Ihlang
Dato:

14.10.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
103/14

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
03.11.2014

Vorterøya - Klage på innføring av renovasjonsgebyr på eiendommen gnr 48
bnr 6
Henvisning til lovverk:
Forurensingsloven
Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS
Vedlegg:
Klage på innføring av gebyr på renovasjon - gnr 48 bnr 6, og Avfallsservice as sin behandling
av denne
Teknisk sjefs innstilling:
Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, § 2, avslås søknaden fra Knut Verner Hansen om fritak
for gebyr på renovasjon for eiendom gnr 48 bnr 6.

Saksopplysninger/vurderinger
Knut Verner Hansen klaget på mottatt gebyr for renovasjon i skriv 02.07.14 til Avfallsservice
AS. I sin klage skriver han at han har bopel på Vannøya i Karlsøy kommune. Transporten til/fra
Vorterøy hvor fritidsboligen står, skjer for det meste med egen båt direkte mellom disse øyene. I
unntakstilfeller på vinteren skjer transport med hurtigbåt tur/retur Vannvåg - Vorterøy. Han har
ikke noen naturlig kommunikasjon til noen av de utstasjonerte avfallscontainerne.
For han vil ikke tjenesten være tilgjengelig før det utstasjoneres en avfallscontainer på kaia på
Vorterøy, eller det etableres annen ordning med tilsvarende tilgjengelighet. Han mener det er et
viktig prinsipp at man ikke betaler for tjenester man ikke gjør seg nytte av.

Avfallsservice behandlet søknaden 02.09.14, der det ble konkludert med, at det ikke kan
gis fritak fra renovasjonsavgiften.
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall.
Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger
det ikke noen særlige grunner.
For avfall fra fritidshus har Avfallsservice en mottaksplikt. Dette betyr at Avfallsservice skal
legge til rette for at de med fritidsbolig skal kunne levere sitt avfall. Innenfor dagens avgiftsnivå
vil det ikke være mulig å sette ut containere i alle vegløse bygder. Det er satt ut containere for
avfall fra fritidseiendommer blant annet ved det gamle fergeleiet på Kågen og dampskipskaia på
Skjervøy.
Med bakgrunn i dette, kan ikke AvfaIlsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fritak. Dette begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen.
Ihht Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,
§ 29. Klage - står det sitat:
Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter,kan påklages. Overordnet
klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Jf. forurensningsloven § 85.
Sitat slutt.
Skjervøy kommune v/formannskapet er således øverste klageinstans for denne saken.
Saksbehandler støtter seg på fagpersonellet i denne sak og legger til grunn skriv fra
Avfallsservice den 02.09.14. Se vedlegg.

Avfallsservice AS
Deres ref:

Vår ref.:
S.Pedersen

Deres dato:

Vår dato:
02.09.2014

Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 SKJERVØY

KLAGE PÅ VEDTAK OM INNFØRING AV RENOVASJONSGEBYR
EINDUMIVIEIN
45/0 rÅ V JK1IKY
I SAJERVØY KOMMUNE

FOR

Bakgrunn
Skjervøy kommune har i juni 2013 vedtatt en ny forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS.

I forskriftens § 2 står følgende:
Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår
husholdningsavfall i kommunene Kvcenangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og
Storfjord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig
bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes
alltid hver enkelt boenhet med eget.kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal
regnes som selvstendig hruksenhet i hygning som ikke er seksjonert.
Abonnenter som kan dokumentere fravær .fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6
.måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få ,fritak for renovasjonsgebyret
for den alduelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av
andre enn den registrerte abonnenten i.fravcersperioden.
Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av
renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra
renovasjonsordningen.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av
farlig avfall .fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til
enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.
Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam.fra husholdninger og
fritidsabonnement

Klagen
I sin klage på innføring av renovasjonsgebyr skriver Knut Werner Hansen blant annet følgende:

Adresse
Hovedvn. 62
9152 Sørkjosen

Telefon
77 77 00 00
E-post: firma ost

Faks
77 77 00 01
avfallsservice.no

Galsomelen Fyllplasss
77 76 73 77
Hjemmeside: www.avfallsservice.no

Avfallsservice AS
•
•
•
•

Her er innført en ny ordning —totalt uten informasjon
Tjenesten er ikke tilgjengelig for meg som bruker
Det er fakturert fo.m 01.01.2014 uten tilgjengelig tjeneste
Det er et viktig prinsipp at man ikke skal betale for tjenester man ikke kan gjøre seg nytte
av

Klagen ligger ved i sin helhet.
Vurd ering
Høsten 2011 nedsatte de 6 eierkommunene ei arbeidsgruppe som skulle revidere gjeldende
forskrift. Gruppa hadde følgende sammensetning.
• Oddvar Kiærbech, Kvænangen kommune
• Hilde Henriksen, Nordreisa kommune
• Terje Tretten, Skjervøy kommune
• Karin Karlsen, Kåfjord kommune
• Ynge Kaspersen, Storfjord kommune
• Kåre Karlsen, Lyngen kommune
Avfallsservice AS v/Sigleif Pedersen var sekretær for arbeidsgruppa.
Kunngjøring om oppstart ble vedtatt i Skjervøy formannskap, den 20. februar 2012, sak 23/12.
Dette ble kunngjort i lokalavisen og kommunens nettsider
Fristen for innspill ble satt til 4 uker. Det kom ikke kommet innspill i denne første fasen i
revisjonsarbeidet.
I formannskapets møte den 29. mai 2012 ble det fattet vedtak om å sende forskriften ut på høring.
Høringsfristen ble satt til 4 uker. Dette ble kunngjort i lokalavisen og kommunens nettsider. De
kom inn uttalelse fra Avfallsservice og Statens Vegvesen.
Forskriften ble vedtatt av Skjervøy kommunestyre i møte den 17. juni 2013.
Planprosessen har fulgt de formkrav som er til slike prosesser. Det er ikke noe krav om at alle
kunder hos Avfallsservice skal tilskrives i en slik sak.
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall
Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger
det ikke noen særlige grunner. Det at det produseres lite avfall og hvor dette fraktes hjem er ikke .
en fritaksgrunn som er hjemlet i forskriften. Det at eiendommen i liten grad blir benyttet ansees
ikke som vesentlig i denne sammenhengen. Det å gi fritak på et slikt grunnlag ville bety at alle
med fritidsbolig kan få fritak.
I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i
regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.

Avfallsservice AS
Når det gjelder innsamling av husholdningsavfall så har Avfallsservice en henteplikt. For avfall
fra fritidshus har Avfallsservice en mottaksplikt. Dette betyr at Avfallsservice skal legge til rette
for at de med fritidsbolig skal kunne levere sitt avfall Innenfor dagens avgiftsnivå vil det ikke
være mulig å sette ut containere i alle vegløse bygder og fiellområder. Det er satt ut containere
for avfall fra fritidseiendommer blant annet ved det gamle fergeleiet på Kågen og dampskipskaia
på Skjervøy
Tjenesten med mottak av avfall har vært i funksjon over flere år og det er satt ut en rekke
containere i Skjervøy kommune.
Med bakgrunn i dette kan ikke Avfallsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fritak. E,t fritak på generelt grunnlag er "-1-e i henhold til gjeldende fors1--ift og vil i så fall få
betydning for alle fritidseiendommer i Nord —Troms.
Vedtak
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 imøtekommes ikke ldagen fra Knut Werner Hansen om
fritak for renovasjonsgebyr for eiendommen gnr.48, bnr.6 i Skjervøy kommune
Vedtaket begrunnes med at hytta er i bruk og det produsereS avfall på eiendommen
Saken oversendes Skjervøy kommune for endelig avgjørelse

Med vennlig hilsen

.-der
Daglig leder
Tlf dir 91651142

Vedlegg:
Klagen fra Knut Werner Hansen
Brev til Vorterøy Bygdelag vedr. innføring av fritidsrenovasjon på Vorterøy

-

O

( 502/Rfr

Vannvåg02.07. 2014
AvfallsserviceAS
Hovedveien62
9152 SØRKJOSEN
KLAGERENOVASJONSGEBYR

Det visestil faktura nr. 140010078 —stor kr. 975,00 - vedr. renovasjonsgebyr(fritidsabonnement) for
eiendommen Lyngmo i Skjervøy kommune. Fakturaener datert 18.06. 2014 med forfall 03. 07. 2014.
I fakturaen framgår at fakturering og innfordring skjer på vegne av Skjervøy kommune.
I informasjonsbrosjyren fra Avfallsservice AS som er vedlagt, står litt om hvordan levering av avfall fra
fritidsabonnementer skal skje. På nettsidene til selskapet ligger bl.a. ei liste over utstasjonerte
avfallskontainere for levering av avfall.
På nettsidene står og at Nordreisa, Skjervøy,Kvænangen,Kåfjord, Storfjord og lyngen har vedtatt ny
renovasjonsforskrift. Skjervøy kommunes renovasjonsforskrift er ikke tilgjengelig via link der, og jeg
finner den heller ikke ved et besøk på Skjervøykommunes hjemmesider.
Jeg har overhodet ikke vært informert om at det skulle innføres slik ordning og hvordan den skal
handteres i praksis,før fakturaen fra AvfallsserviceAS dukket opp.
Jeg har bopel på Vannøya i Karlsøy kommune. Transporten til/fra Vorterøy hvor fritidsboligen står,
skjer for det meste med egen båt direkte mellom disse øyene. I unntakstilfeller på vinteren skjer
transport med hurtigbåt tur/retur Vannvåg- Vorterøy. Jeg har ikke noen naturlig kommunikasjon til
noen av de utstasjonerte avfallskontainerne.
For meg vil ikke tjenesten være tilgjengelig før det utstasjoneres en avfallskontainer på kaia på
Vorterøy, eller det etableres annen ordning med tilsvarende tilgjengelighet.
Oppsummert:
Her er det innført en ny ordning - totalt uten informasjon.
Tjenesten er ikke tilgjengelig for meg som bruker.
Det er fakturert for tjenesten f.o.m. 01.01. 2014 uten tilgjengelig tjeneste.
Det er et viktig prinsipp at man ikke skal betale for tjenester man ikke kan gjøre seg nytte av.
Konklusjon:
Jeg vil ikke betale for denne tjenesten før den er gjort tilgjengelig via utstasjonering av
avfallskontainer på Vorterøy —eventuelt at det etableres en annen ordning med tilsvarende
tilgjengelighet.
hilsn
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Hansen
Ørneveien
9135 Vannvåg
Kopi:

Skjervøy kommune
Vorterøy Bygdelagv/leder Anne LouiseGamst

Avfallsservice AS
Deres ref:

Vår ref.:
S.Pedersen

Deres dato:

Vår dato:
11.07.2014

nWpIn

Knut Verner Hansen
ørneveien
9135 Vannvåg

VEDR. DERES KLAGE PÅ RENOVASJONSGEBYRET
Klagen er mottatt og vil bli behandlet. På grunn av ferie vil det være en del lengere
saksbehandlingstid.
I forskriftens §25 om betalingsbetingelser, gebyrets størrelse og fakturering står bland annet
følgende:
Gebyret skal betales selv om det er omtvistet. Eventuelt for mye betalt gebyr vil
tilbakebetales med renter

Dette til orientering

Sigleif Pedersen
Daglig leder
Tlf dir 91651142

Adresse
Hovedvn. 62
9152 Sørkjosen

Telefon
77 77 00 00
E-post: firma ost

Faks
77 77 00 01
avfallsservice.no

Galsomelen Fyllplasss
77 76 73 77
Hjemmeside: www.avfallsservice.no

Avfallsservice AS
Deres ref:

Vår ref.:
S.Pedersen

Deres dato:

Vår dato:
26.082014

Vorterøy Bygdelag
v/Ingunn Gamst
Postboks 376
9189 SKJERVØY

RENOVASJONORDNINGE FOR VORTERØY I SKJERVØY KOMMUNE
Viser til deres brev av 27. juli vedrørende renovasjonsordningen for Vorterøy. I perioden frem til
oktober 2013 hadde alle eiendommer på Vorterøy fritak for både husholdningsrenovasjon og
fritidsrenovasjon. Denne ordningen var ikke i samsvar med forurensingslovens §30.
Høsten 2011 nedsatte de 6 eierkommunene ei arbeidsgruppe som skulle revidere gjeldende
forskrift. Gruppa hadde følgende sammensetning
Oddvar Kiærbech, Kvænangen kommune
Hilde Henriksen, Nordreisa kommune
Terje Tretten, Skjervøy kommune
Karin Karlsen, Kåfjord kornmune
Ynge Kaspersen, Storfjord kommune
Kåre Karlsen, Lyngen kommune
Avfallsservice A v/S'igleif Pedersen var sekretær for a•ripeidsgruppa.
Kunngjøring om oppstart ble vedtatt i Skjervøy formannskap, den 20. februar 2012, sak 23/12.
Dette ble kunngjort i lokalavisen og kommunens nettsider
Fristen for innspill ble satt til 4 uker. Det kom ikke kommet innspill i denne første fasen i
revisjonsarbeidet.
I formannskapets møte den 29. mai 2012 ble det fattet vedtak om å sende forskriften ut på høring.
Høringsfristen ble satt til 4 uker. Dette ble kunngjort i lokalavisen og kommunens nettsider. De
kom inn uttalelse fra Avfallsservice og Statens Vegvesen.
Forskriften ble vedtatt av Skjervøy kommunestyre i møte den 17. juni 2013.
Planprosessen har fulgt de formkrav som er til slike prosesser. Det er ikke noe krav om at alle
kunder hos Avfallsservice skal tilskrives i en slik sak.
Det er riktig at husstandene er fritatt for ordningen med innsamling av husholdningsavfall, jfr
forskriftens §4. Forurensningsloven åpner ikke for et generelt fritak og det er derfor lagt opp til at
Adresse
Hovedvn. 62
9152 Sørkj osen

Telefon
77 77 00 00
E-post: firma ost

Faks
77 77 00 01
avfallsservice.no

Galsomelen Fyllplasss
77 76 73 77
Hjemmeside: www.avfallsservice.no

Avfallsservice AS
områder som er fritatt for innsamling av husholdningsavfall skal kunne få levert avfall ved at det
innføres en ordning med levering av fritidsavfall. I forskriften § 2 står følgende:
Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av
renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra
renovasjonsordningen.
Det er selvsagt positivt at våre kunder komposterer matavfall. For husholdningene er det en
reduksjon i gebyrets størrelse For fritidsabonnentene er det ikke en slik reduksjon. Øvrig avfall
som papir, drikkekartonger, emballasje mm skal selvsagt behandies på en forsvarlig måte. Dette
gjøres blant annet ved å benytte vår ordning med levering av avfall fra fritidsboliger.
Når det gjelder avfall fra fritidsboliger så har Avfallsserviee en mottaksplikt. Dette betyr at
selskapet skal legge til rette for at abonnentene skal kunne levere sitt avfall på faste steder. I
Skjervøy kommune har i satt ut containere på følgende. steder:
Skjervøy
Simavåg
Arnøy
Nikkeby
Klauvnes
Maursund

Dampskipskaia
Sandvågen —kryss mot Lille Taskeby
Skaret fergeleie, Arnøyhamn v/kaia, Akkarvik ved Fiskebruket, Årviksand
v/moloen
Fergeleie
Fergeleie Klauvnes —Uløybukt
Fergeleie

Ved utplasseringen av containere 9 containere i Skjervøy kommune gir vi et godt tilbud til eiere
av fritidsboliger.
For de som reiser med egen båt til og fra Vorterøy Med hjemmehavn på ulike steder i Troms, så
vil det ikke være mulig å kunne tilby en mottaksordning ved deres hjemsted. De må benytte seg
av ordningen i Skjervøy kommune eller en av de andre 5 kommunene i Nord —Troms.
For de som benytter offentlig kommunikasjon er det ikke satt begrensinger for frakt av avfall fra
fritidsboligen. Avfallet må selvsagt være pakket forsvarlig. Ved bruk av hurtigbåten kan hver
enkelt passasjer ta med 20 kg bagasje. Dersom det er over 20 kg må det betales for frakt.
Det er ikke lagt opp til tømming av septik på øyer og i områder uten vegforbindelse. For disse
områdene vil det heller ikke bli satt krav om slamgebyr.
I vedtatte renovasjonsforskrift §2 kommer det tydelig frem at alle fritidseiendommer`omfattes av
renovasjonsordningen. Den enkelte eier av en fritidsbolig kan selvsagt klage. Klagen sendes
Avfallsservice AS. Dersom klageren ikke gis medhold sendes saken til Skjervøy kommune for
endelig avgjørelse.

Avfallsservice AS
Med hensyn til betaling av utsendte faktur vil vi henvise til forskriftens §26 hvor det blant annet
står følgende:
Gebyret skal betales selv om det er omtvistet. Eventuelt for mye betalt gebyr vil
tilbakebetales med renter

Sigleif Pedersen
Daglig leder
Tlf dir 91651142

Kopi;
Fylkesmannen i Troms
Skjervøy kommune v/ordfører

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2014/1064 -48

Arkiv:

M50

Saksbehandler: Kjell Ove Lehne
Dato:

10.10.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
104/14

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
03.11.2014

Lillevika på Arnøya - Søknad om fritak fra renovasjonsgebyr for hytte på
eiendommen gnr 60 bnr 1
Henvisning til lovverk:
Forurensingsloven
Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS
Vedlegg:
Søknad om fritak fra renovasjon på gnr 60 bnr 1 og Avfallsservice as sin behandling av denne.
Teknisk sjefs innstilling:
Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, § 2, avslås søknaden fra Sylvi Bjørn om fritak for
renovasjonsgebyr for hytte på eiendom gnr 60 bnr 1.

Saksopplysninger/Vurderinger
Sylvi Bjørn søkte 03.07.14 til Avfallsservice as om fritak fra gebyr for renovasjon på hennes
hytte i Lillevika på Arnøya.
Hennes begrunnelse for fritak er at hun kun har ei lita bu på ca 15 kvm på eiendommen, og kun
benytter denne 2-3 uker om sommeren. Det lille hun da får av søppel, bringer hun med seg
tilbake til Lyngen.
Avfallsservice behandlet søknaden 02.09.14, der det ble konkludert med, at det ikke kan
gis fritak fra renovasjonsavgiften.

I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i
regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følge av dette. Det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall.
Det er satt ut containere for avfall fra fritidseiendommer på flere steder i Skjervøy kommune.
Med bakgrunn i dette kan en ikke se at det her foreligger særskilte grunner for å gi fritak.
Et fritak på generelt grunnlag er ikke i henhold til gjeldende forskrift og vil i så fall få
betydning for alle fritidseiendommer i Nord — Troms.
Ihht Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,
§ 29. Klage - står det sitat:
Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter,kan påklages. Overordnet
klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Jf. forurensningsloven § 85.
Sitat slutt.
Skjervøy kommune v/formannskapet er således øverste klageinstans for denne saken.
Saksbehandler støtter seg på fagpersonellet i denne sak og legger til grunn skriv fra
Avfallsservice den 02.09.14. Se vedlegg.

Avfallsservice AS
Deres ref:

Vår ref.:
S.Pedersen

Deres dato:

Vår dato:
02.09.2014

Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 SKJERVØY

KLAGE PÅ VEDTAK OM INNFØRING AV RENOVASJONSGEBYR FOR
EINDOMMEN 60/1 I AKKARVIK I SKJERVØY KOMMUNE
Bakgrunn
Skjervøy kommune har i juni 2013 vedtatt en ny forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS.
I forskriftens § 2 står følgende:
Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår
husholdningsavfall i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og
Storflord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig
bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes
alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal
regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.
Abonnenter som kan dokumentere fravær fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6
måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret
for den aktuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av
andre enn den registrerte abonnenten i ftaværsperioden.
Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av
renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra
renovasjonsordningen.
Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av
farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til
enhver tid gjelder iforskrft om farlig avfall.
Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og
,fritidsabonnement
Klagen
I sin søknad om fritak for fritidsrenovasjon skriver Sylvi Bjørn blant følgende:
Adresse
Hovedvn. 62
9152 Sørkjosen

Telefon
77 77 00 00
E-post: firma ost

Faks
77 77 00 01
avfallsservice.no

Galsomelen Fyllplasss
77 76 73 77
Hjemmeside: www.avfallsservice.no

Avfallsservice AS
Siden jeg ikke har ordincer hytte på dette gnr og bnr fraber jeg meg denne avgiften. Jeg har ei lita
bu på 15 kvadratmeter som jeg besøker 2 —3 uker på sommeren. Da tar jeg min lille søppelpose
med meg til Lyngender jeg betaler avgift
Klagen ligger ved i sin helhet.
Vurdering
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall
Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger
det ikke noen særlige grunner. Det at det produseres lite avfall og at alt fraktes hjem er ikke en
fritaksgrunn som er hjemlet i forskriften. Det å gi fritak på et slikt grunnlag ville bety at alle med
fritidsbolig kan fa fritak.
I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i
regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.
Det er satt ut containere for avfall fra fritidseiendommer på flere steder i Skjervøy kommune.
Med bakgrunn i dette kan ikke Avfallsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fritak. Et fritak på generelt grunnlag er ikke i henhold til gjeldende forskrift og vil i så fall få
betydning for alle fritidseiendommer i Nord —Troms.
Vedtak.
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 imøtekommes ikke klagen fra Sylvi Bjørn om fritak for
renovasjon for eiendommen gnr.60, bnr. I i Skjervøy kommune.
Vedtaket begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen
Saken oversendes Skjervøy kommune for endelig avgjørelse

Med vennlig hilsen

el r en
Daglig le e
Tlf dir 91651142

Vedlegg:
Søknad om fritak fra Sylvi Bjørn

3n(
Sigleif Pedersen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

firmapost
4. juli 2014 10:16
Sigleif Pedersen
VS: Klage på søppelavg.

Til sigleif
Fra: Annie Pedersen[mailto:ann.ie e outlook.com]
Sendt: 3. juli 2014 21:01
Til: firma ost avfallsservice.no
Emne: Klage på søppelavg.

Kiage på søppeiavgift på gr.nr. 60 br.nr 1 i Liiieyik.

Sidenjeg ikke har ordinær hytte på dette gr.nr. og br.nr. fraber jeg meg denne avg.
Jeg har ei lita bu på 15 kvm som jeg besøker 2-3 uker på sommeren. Da tar jeg min lille søppelpose
med meg til Lyngender jeg betaler min avg.
MVH
Sylvi Bjørn

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2014/1064 -50

Arkiv:

M50

Saksbehandler: Kjell Ove Lehne
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Skjervøy Formannskap

Møtedato
03.11.2014

Nord-Rekvika og Årviksand - Søknad om fritak fra renovasjon på
eiendommene gnr 65 bnr 9 og gnr 64 bnr 64
Henvisning til lovverk:
Forurensingsloven
Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS
Vedlegg:
Søknad om fritak fra renovasjon på gnr 65 bnr 9 og gnr 64 bnr 64, samt Avfallsservice as sin
behandling av denne.
Teknisk sjefs innstilling:
Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, § 2, avslås søknaden fra Alstein Kristiansen om fritak
for renovasjon for eiendommene gnr 65 bnr 9 og gnr 64 bnr 64.

Saksopplysninger/vurderinger
Alstein Kristiansen søkte om fritak fra renovasjon på begge sine hytter, i skriv 27.06.14 til
Avfallsservice AS. I hans skriv sies det at hytta i Nord-Rekvika på gnr 65 bnr 9, brukes kanskje
ei uke i året.
Søpla i fra denne hytta, og hytta i Årviksand på gnr 64 bnr 64, blir tatt med hjem til Tromsø.
Han har aldri benyttet seg av renovasjonsordningene i kommunen.
Avfallsservice behandlet søknaden 02.09.14, der det ble konkludert med, at det ikke kan
gis fritak fra renovasjonsavgiften.

I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer, og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall.
Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger
det ikke noen særlige grunner Det at det produseres lite avfall og hvor det fraktes hjem er ikke en
fritaksgrunn som er hjemlet i forskriften. Det å gi fritak på et slikt grunnlag ville bety at alle med
fritidsbolig kan fa fritak.
Det er satt ut containere for avfall fra fritidseiendommer i Årviksand og på fergeleiet på
Lauksundskaret.

Ihht Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,
§ 29. Klage - står det sitat:
Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter,kan påklages. Overordnet
klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Jf. forurensningsloven § 85.
Sitat slutt.
Skjervøy kommune v/formannskapet er således øverste klageinstans for denne saken.
Saksbehandler støtter seg på fagpersonellet i denne sak og legger til grunn skriv fra
Avfallsservice den 02.09.14. Se vedlegg.

Avfallsservice AS
Deres ref:

Vår ref.:
S.Pedersen

Deres dato:

Vår dato:
02.09.2014
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Bakgrunn
Skjervøy kommune har i juni 2013 vedtatt en ny forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS.
I forskriftens § 2 står følgende:
Forskriften omfaiter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår
husholdningsavfall i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfiord, Lyngen og
Storfiord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig
bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes
alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal
regnes SO111 selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.

Abonnenter som kan dokumentere ,fravær ,fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6
måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret
for den akuelle perioden. Denne ordningen vil ikke ,&lde dersom eiendommen bebos nv
andre enn den registrerte abonnenten i ,fraværsperioden.
Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av
renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer ,fra
renovasjonsordningen.
Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av
farlig avfall ,fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til
enhver tid,gjelder iforskrfi om farlig avfall.
Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam ,fra husholdninger og
,fritidsabonnement

Søknad om fritak
I sin klage skriver Alstein Kristiansen blant annet følgende:

Adresse
Hovedvn. 62
9152 Sørkjosen

Telefon
77 77 00 00
E-post: firma ost

Faks
77 77 00 01
avfallsservice.no

Galsomelen Fyllplasss
77 76 73 77
Hjemmeside: www.avfallsservice.no

Avfallsservice AS
Hytta i Nord —Rekvik benyttes kanskje 1 uke pr år, og vi har aldri noe avfall der. Det som evt.
måtte være av avfall tar vi med oss når vi drar. Ellers har det vel aldri vært noe soppelhenting
der, og heller ingen søppelcontainer
Den søpla som vi ikke brenner i ovnen tar vi med oss til Tromsø hvor vi bor og benytter
søppelcontainer.
Klagen ligger ved i sin helhet.
Vurdering
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall
Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger
det ikke noen særlige grunner Det at det produseres lite avfall og hvor noe fraktes hjem og
resterende brennes er ikke en fritaksgrunn som er hjemlet i forskriften. Det å gi fritak på et slikt
grunnlag ville bety at alle med fritidsbolig kan fa fritak.
I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i
regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.
Det er satt ut containere for avfall fra fritidseiendommer blant annet damskipskaia på Skjervøy, i
Årviksand og på fergeleiet på Arnøy
Med bakgrunn i dette kan ikke Avfallsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fritak. Et fritak på generelt grunnlag er ikke i hePhnld til gjeldende fnrskrift og vil i så fall få
betydning for alle fritidseiendommer i Nord —Troms.
Vedtak
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 imøtekommes ikke klagen fra Alstein Kristiansen om fritak
for renovasjonsgebyr for eiendommen gnr.64, bnr.64 i Skjervøy kommune
Vedtaket begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen.
Saken oversendes Skjervøy kommune for endelig avgjørelse
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AvfallsserviceAS
Hovedveien 62
9152 Sørkjosen

Ang. Renovasjonsgebyr

Viser til faktura nr 140009992og nr 140010501 mottatt 25.06.14 ang renovasjonsgebyr i Årviksand
og Nord-Rekvik.
Hytta i Nord-Rekvik benyttes kanskje 1 uke pr år, og vi har aldri noe avfall der. Det som evt. måtte
være av avfall tar vi med oss når vi drar. Ellers har det vel aldri vært noe søppelhenting der, og heller
ingen søppelcontainer.

For fritidsboligen i Årviksand har vi heller ingen avtale om søppelhenting, og vi har ikke levert søppel
til renovasjonsbilen når den har vært der.
Den søpla som vi ikke kan brenne i ovnen tar vi med oss til Tromsø, hvor vi bor, og benytter
søppelcontainer her.

Regnermed at vi skal slippe å betale for en tjeneste som vi faktisk ikke benytter oss av.

Med vennlig hilsen
Alstein Kristiansen
Kvartsveien 161
9022 Krokelvdalen

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2014/1064 -57

Arkiv:
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Saksbehandler: Grethe Ihlang
Dato:

14.10.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
106/14

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
03.11.2014

Vorterøy - Klage på innføring av renovasjonsgebyr på eiendommen gnr 48
bnr 17
Henvisning til lovverk:
Forurensingsloven
Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS
Vedlegg:
Klage på innføring av gebyr på renovasjon - gnr 48 bnr 17, og Avfallsservice as sin behandling
av denne.

Teknisk sjefs innstilling:
Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, § 2, avslås søknaden fra Margareth P. Bless om fritak for
gebyr på renovasjon for eiendom gnr 48 bnr 17.

Saksopplysninger/vurderinger
Margareth P. Bless klaget på mottatt gebyr for renovasjon i skriv 12.09.14 til Avfallsservice AS.
Hun mener at ordninga medfører at befolkningen på Vorterøya selv må sørge for å frakte avfall
fra hytte/hus til fjæra, ro det om bord i småbåt, for så å frakte det videre med en annen båt til
container som står på Skjervøy. Alternativet er å ta hurtigbåt til Skjervøy, med søppel.

Hun syns denne saker er urimelig når dem slår fast at, her er det beboerne på Vorterøy som må
gjøre jobben, og så betale Avfallsservice for den jobben dem har gjort.
Avfallsservice behandlet søknaden 10.10.14, der det ble konkludert med, at det ikke kan
gis fritak fra renovasjonsavgiften.
For avfall fra fritidshus har Avfallsservice en mottaksplikt. Dette betyr at Avfallsservice skal
legge til rette for at de med fritidsbolig skal kunne levere sitt avfall. Innenfor dagens avgiftsnivå
vil det ikke være mulig å sette ut containere i alle vegløse bygder. Det er satt ut containere for
avfall fra fritidseiendommer blant annet ved det gamle fergeleiet på Kågen og dampskipskaia på
Skjervøy.
Med bakgrunn i dette, kan ikke AvfaIlsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fritak. Dette begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen.
Ihht Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,
§ 29. Klage - står det sitat:
Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter,kan påklages. Overordnet
klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Jf. forurensningsloven § 85.
Sitat slutt.
Skjervøy kommune v/formannskapet er således øverste klageinstans for denne saken.
Saksbehandler støtter seg på fagpersonellet i denne sak og legger til grunn skriv fra
Avfallsservice den 10.10.14. Se vedlegg.
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Saksbehandler: Grethe Ihlang
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Saksfremlegg
Utvalgssak
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Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap
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03.11.2014

Taskebyhalvøya - Søknad om fritak fra renovasjonsgebyr på eiendommen
gnr 52 bnr 3
Henvisning til lovverk:
Forurensingsloven
Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS
Vedlegg:
Søknad om fritak fra renovasjon på gnr 52 bnr 3 og Avfallsservice as sin behandling av denne.

Teknisk sjefs innstilling:
Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, § 2, avslås søknaden fra Jan Erik Eriksen om fritak for
renovasjon for eiendom gnr 52 bnr 3.

Saksopplysninger/Vurderinger
Jan Erik Eriksen søkte om fritak fra renovasjon i skriv 29.06.14 til Avfallsservice AS.
Begrunnelsen for fritak er at hytta ligger 3 - 4 km fra vei og han bruker båt for å komme til og
fra hytta. Dette er en sommerbolig som kun kan brukes 2 måneder i sommer halvåret.
Søpla blir tatt med tilbake til boligen på Skjervøy.
Avfallsservice behandlet søknaden 02.09.14, der det ble konkludert med, at det ikke kan
gis fritak fra renovasjonsavgiften.

I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i
regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.
Det er satt ut containere for avfall fra fritidseiendommer på kaia i Skjervøy. Dette skal dekke
behovet for fritidsabonnenter som bor på Skjervøy. Det er også en container i Simavåg.

I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall.
Med bakgrunn i dette kan en ikke se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fritak. Et fritak på generelt grunnlag er ikke i henhold til gjeldende forskrift og vil i så fall få
betydning for alle fritidseiendommer i Nord - Troms.

Ihht Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,
§ 29. Klage - står det sitat:
Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter,kan påklages. Overordnet
klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Jf. forurensningsloven § 85.
Sitat slutt.
Skjervøy kommune v/formannskapet er således øverste klageinstans for denne saken.
Saksbehandler støtter seg på fagpersonellet i denne sak og legger til grunn skriv fra
Avfallsservice den 02.09.14. Se vedlegg.

Avfallsservice AS
Deres ref:

Vår ref.:
S.Pedersen

Deres dato:

Vår dato:
02.09.2014

Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 SKJERVØY

KLAGE PÅ INNFØRING AV RENOVASJONSGEBYR FOR EINDOMMEN 52/3 I
SKJERVØY KOMMUNE
Bakgrunn
Skjervøy kommune har i juni 2013 vedtatt en ny forskrift for-renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS.

I forskriftens § 2 står følgende:
Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår
husholdningsavfall i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og
Storflord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig
bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes
alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal
regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.
Abonnenter som kan dokumentere fravær fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6
måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret
for den aktuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av
andre enn den registrerte abonnenten i fraværsperioden.
Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av
renovasjonsforskrffien. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra
renovasjonsordningen.
Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskrifien innsamling, oppsamling og transport av
farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til
enhver tid gjelder iforskrft om farlig avfall.
Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og
fritidsabonnement
Klagen
I sin søknad om fritak for fritidsrenovasjon skriver Jan Erik Eriksen blant annet følgende:
Adresse
Hovedvn. 62
9152 Sørkj osen

Telefon
77 77 00 00
E-post: firma ost

Faks
77 77 00 01
avfallsservice.no

Galsomelen Fyllplasss
77 76 73 77
Hjemmeside: www.avfallsservice.no

Avfallsservice AS
Hytta ligger på Taskebyhalvøya og er ca 3 - 4 km fra ncermeste vei og blir benyttet 2 måneder i
året. Søpla blir tatt med til Skervøy oglagt i min samboers soppeldunk. Jeg bruker båt til hytta
og tilbake til Skjervøy og ser at krav om avfallstømmingfrafaller.
Klagen ligger ved i sin helhet.
Vurd ering
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge sta1Ig gruluicr foi i.kunne gi fritak. Slik det fremkonimer• av søKil
--taden.såforeligger
det ikke noen særlige grunner. Det at det produseres lite avfall og at alt fraktes hjem er ikke en
fritaksgrunn som er hjemlet i forskriften. Det å gi fritak på et slikt grunnlag ville bety at alle med
fritidsbolig kan fa fritak.
I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt oppiil en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i
regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.
Det er satt ut containere for avfall fra fritidseiendommer på kaia i Skjervøy. Dette skal dekke
behovet for fritidsabonnenter som bor på Skjervøy. Det er også en container i Simavåg
Med bakgrunn i dette kan ikke Avfallsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fritak. Et fritak på generelt grunnlag er ikke i henhold til gjeldende forskrift og vil i så fall få
betydning for alle fritidseiendommer i Nord - Troms.
Vedtak
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 imøtekommes ikke klagen fra Jan Erik Eriksen om fritak for
renovasjon for eiendommen gnr.52, bnr.3 i Skjervøy kommune.

Saken oversendes Skjervøy kommune for endelig avgjørelse
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Si leif Pedersen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Mariann Vangen Persen
1. september 2014 12:12
Sigleif Pedersen
VS: Kontakt formular - reply
rep1y20140829094407.xml

Fra: firmapost
Sendt: 29. august 2014 10:05
Til: Mariann Vangen Persen
Emne: VS: Kontakt formular - reply

Fra: "erike trollnet.no [mailto:.erike trollnet.no]
Sendt: 29. august 2014 09:44
Til: firma ost avfallsservice.no
Emne: Kontakt formular - reply

Jan Erik Eriksen
'erike trollnet.no
E-postadresse:
Telefonnummer: 930 80 268
Hei!jeg ser at jeg har fått betalingspåminnelse på fakturanr 140010093 på min
Din
fritidseiendom 52/3 på Taskebyhalvøya i Skjervøy Kommune.Hytta blir brukt ca 2 mnd i
henvendelse:
året og søpla blir tatt med til Skjervøy å lakt i min sammboers Kari Jørgensen sin
søppeldunk i Strandveien 63.Hytta ligger ca 3 km fra nærmeste vei og jeg bruker båt til
og fra Skjervøy,så det blir en omvei å bruke container i Simavåg.Kan ikke tenke meg at
dere kommer til hytta mi og tømmer søppel så dette blir en tjeneste jeg må betale for men
ikke får.Sendte i sommer en skriftlig klage med kart over eiendommen,men har ikke hørt
om den er behandlet,det skulle vell ikke ta så lang tid.Min nye adr er Strandveien 63
9180 Skjervøy å har vert det i 5 år, ikke Nordveien 26 B som jeg skreiv i klagen fra i
sommer,men det ser ut at dere ikke har fått det med. Mvh Jan Erik Eriksen.
Ditt navn:
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:
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Arkiv:
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Saksbehandler: Grethe Ihlang
Dato:

14.10.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
108/14

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
03.11.2014

Vorterøya - klage på renovasjonsgebyr på eiendommen gnr 47 bnr 14
festetomtnr 1
Henvisning til lovverk:
Forurensingsloven
Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS
Vedlegg:
Klage på innføring av gebyr på renovasjon - gnr 47 bnr 14 festetomt 1, og Avfallsservice as sin
behandling av denne.

Teknisk sjefs innstilling:
Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, § 2, avslås søknaden fra Ruth Irene Blæss om fritak for
gebyr på renovasjon for eiendom gnr 47 bnr 1 festetomtnr. 1.

Saksopplysninger/vurderinger
Ruth Irene Blæss klaget på mottatt gebyr for renovasjon i skriv 11.09.14 til Avfallsservice AS.
Hun bruker hytta i ferier og enkelte helger, og mener det er feil at hun skal betale like mye i
avgift som de som har bolighus på Vorterøya. Hun mener også at frakting av søppelet tilbake til
Skjervøy er helt galt.
Avfallsservice behandlet søknaden 03.10.14, der det ble konkludert med, at det ikke kan
gis fritak fra renovasjonsavgiften.

I henhold til forskriftenes § 4 er områdene Vorterøy, Valanhamn, reinfjord og Segelvik fritatt
for innsamling av husholdningsavfall. Det er derfor samme renovasjonsavgift for fastboende
som for de med fritidsboliger.
For avfall fra fritidshus har Avfallsservice en mottaksplikt. Dette betyr at Avfallsservice skal
legge til rette for at de med fritidsbolig skal kunne levere sitt avfall. Innenfor dagens avgiftsnivå
vil det ikke være mulig å sette ut containere i alle vegløse bygder. Det er satt ut containere for
avfall fra fritidseiendommer blant annet ved det gamle fergeleiet på Kågen og dampskipskaia på
Skjervøy.
Med bakgrunn i dette, kan ikke AvfaIlsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fritak. Dette begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen.
Ihht Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsuttet Avfallsservice AS,
§ 29. Klage - står det sitat:
Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter,kan påklages. Overordnet
klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Jf. forurensningsloven § 85.
Sitat slutt.
Skjervøy kommune v/formannskapet er således øverste klageinstans for denne saken.
Saksbehandler støtter seg på fagpersonellet i denne sak og legger til grunn skriv fra
Avfallsservice den 03.10.14. Se vedlegg.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2014/161 -13

Arkiv:

280

Saksbehandler: Terje Trætten
Dato:

23.10.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
109/14

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
03.11.2014

Erfaring med kjøp av vaskeritjenester

Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Med bakgrunn i saksopplysninger og at Breeze Troms AS har brutt kontrakten på flere punkt
avslutter Skjervøy kommune kontrakten fra 1. desember.
Kommunens eget vaskeri gjenåpnes. Det foretas vurdering ang egne lokaler og evt andre former
for å få tjenesten utført.

Bakgrunn for saken.
I henhold til økonomiplan for perioden 2012-2015 skulle rådmannen foreta vurdering av
muligheter og konsekvenser forbundet med konkurranseutsetting av blant annet vaskeriet. Dette
ble gjort og formannskapet gjorde vedtak i sak 37/14, 19. mai 2014, om å inngå kontrakt med
Breeze Troms.
Saksopplysninger.
Kommunen har nå i fire måneder kjøpt vaskeritjenester hos Breeze Troms. Erfaringene har hele
tiden vært meget nedslående.
Ytelsen gjelder leie og vask av institusjonstøy, arbeidstøy og vask av tøy som tilhører beboerne
på sykehjemmet.
Tjenesten startet opp 23. juni. Opplegget fra vaskeriet var fra første dag meget uprofesjonelt.
Som bestilling pr telefax, noe som er historie for lenge siden. Listene over produkter som vi
hadde bruk for var mangelfulle. Det ble levert produkter som ikke var bestilt. Eksempelvis
håndklær i størrelse 1x2 meter i stedet for vanlige håndklær. Når leder for helsesenteret tok
kontakt med vaskeriet var det lite velvillighet å spore.
Vi sendte avviksmelding 23. juli, og ba om at dette måtte lukkes umiddelbart.

Vaskeriet bekreftet at det skulle skje.
Problemene fortsatte, og da med beboertøy som ikke kom i retur. Når vi etterlyste tøyet svarte
vaskeriet at det ble vasket og sendt i retur ved neste levering.
Forholdet med beboertøyet fortsatte og etter stort påtrykk fra leder ved helsesenteret innrømmet
vaskeriet at vårt beboertøy hadde blitt liggende i lang tid. Vi fikk da beboertøy, noe luktet stygt
etter å ha ligget uvasket lenge. Dette ble sendt tilbake, for ny behandling.
Tøyet blir heller ikke sortert i henhold til kontrakten.
Arbeidstøyet er mye slitt. Huller og dårlige strikk forekommer.
Håndduker er så slitt at vi må bruke to stk i stedet for. Dermed må vi betale for vask av to stk i
stedet for en.
Avviksmelding ble sendt 22. august.
Disse avvikene gjør at vaskeriet har brutt kontrakten på flere punkt.
Avviksmeldingen medførte et møte med ledelsen for vaskeriet. Nye rutiner skulle innføres, og
alt skulle bli så mye bedre.
Det har det ikke blitt.
Institusjonstøyet er fortsatt like dårlig. Kvaliteten på vasking av beboertøy er fortsatt like dårlig.
Tøyet er krøllete, noe er ødelagt og sorteringen er ikke i henhold til avtalen.
Kostnadene på tjenesten er blitt langt over det som vi var blitt forespeilet fra vaskeriet.
Ved gjenåpning vil ikke kostnadene overstige det som vi i dag betaler for tjenesten.
Problemene medfører mye ekstraarbeid og frustrasjon. Vi får ikke den tjenesten som vi etter
kontrakten skal ha.
Vaskeriet har brutt kontrakten på flere punkt, ved at de ikke leverer i henhold til
kontrakten.
Vi anbefaler at kommunen gjenåpner vaskeriet som et strakstiltak. Vi har alt vårt eget tøy klart
til bruk. Personellet er også klart til å ta fatt på oppgaven.
Angående at våre lokaler ikke tilfredsstiller kravene til formålet så foreslår vi å be om et tilsyn
for å få kartlagt hva som må til.
En annen mulighet på sikt er å se på andre former for å få tjenesten utført.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2014/2426 -6

Arkiv:

L33

Saksbehandler: Grethe Ihlang
Dato:

23.10.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
110/14

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
03.11.2014

Søknad om deling av eiendommen gnr 51 bnr 1 beliggende i Maursund
Henvisning til lovverk:
Jordloven
Vedlegg:
Søknad om deling, datert 07.07.14
Kart
Teknisk sjefs innstilling:
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Formannskapet viser til Jordlovens § 9 og 12, og godkjenner fradeling av 3 tomter, på til
sammen 2,1 daa, fra eiendommen gnr 51 bnr 1 i Skjervøy, som omsøkt.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at fradelingen ikke berører viktige landbruksarealer.

Saksopplysninger
Søknad en gjelder fradeling av 3 hyttetomter, hver på 700 kvm, fra eiendommen gnr 51 bnr 1 i
Skjervøy kommune.
Søkere: Gerd Iselvmo
Per Antonsen
Jon Antonsen
Karin Nyvoll
Torill Trætten

Erververe:

Hans Arne Henriksen
De to siste er ukjent

Eiendommen ligger i Maursund på Kågen. Tomteområdet er i LNF-område, Sone 2, som både
er områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig-, ervervs- og
fritidsbebyggelse kan tillates.
Søkerne har eiendommene 51/1 og 51/3 som må betraktes som en driftsenhet. Eiendommen 51/3
er ubebygd. På 51/1 står driftsbygning og et tidligere forretningsbygg. Bolighuset, Maursund
gård som ble oppført i 1780, ble tillatt fradelt i 1993 for overføring til Nord – Troms Museum.
Eiendommene har følgende arealer:
31
daa overflatedyrka jord
13
daa innmarksbeite
62
daa produktiv lauvskog på middels bonitet
3447 daa anna skogareal
2942 daa anna uproduktivt areal
6495 daa totalt
Tomtene som søkes fradelt ligger like ovenfor bygdeveien i Maursund, om lag 400 meter
sørvest for Maursund Gård. Tomteområdene består av lauvskog.
Drifta på eiendommen 51/ 1 og 3 ble nedlagt i 1973, og det dyrka arealet har siden ligget i
brakk. Bruket har store utmarksparseller fordelt på flere parseller på Kågen.
Vurdering
Tomteområdene berører ikke vitale produktive jordbruksarealer, og fører ikke til miljø- eller
arronderingsmessige ulemper for eiendommen.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2014/2728 -2

Arkiv:

V00

Saksbehandler: Kjell Ove Lehne
Dato:

23.10.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
111/14

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
03.11.2014

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 68 bnr 19
Henvisning til lovverk:
Jf. Konsesjonsloven §§ 1,2 og 9
Vedlegg
1 Oversiktskart, landbrukskart
2 Bekreftelse
3 Søknad, Statens Landbruksforvaltning

Teknisk sjefs innstilling
Formannskapet viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Rune Skjei konsesjon for
erverv av eiendommen gnr 68 bnr 19 i Skjervøy kommune som bruk til fritidsformål.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen ikke er bebygd samt har mindre
landbruksmessige interesser pga. at eiendommen ikke har egne ressurser for selvstendig drift og
lønnsom tradisjonell landbruksdrift.

Saksopplysninger
Erverver/søker
Rune Skjei, Reppevegen 67b, 7054 Ranheim
Hjemmelshavere/selger
Olav Brochmann P.O.B. 61Estport, NL Canada A0G 1Z0 og
Gunhild Marchant 97, Long Lake Drive Kingswood Hammonds Plains Nova Scotia B4B 1B6
Canada.
Eiendommen gnr 68 bnr 19 ligger i Nikkeby på Laukøya. Eiendommen består av 2 parseller
som avgrenses av fylkesveg. På Skog og Landskaps sitt gårdskart utgjør totalarealet 14daa
fordelt på 3,1 daa innmarksbeite, 11,3 daa åpen jorddekt fastmark og annet areal 0,4 daa.

Eiendommen er ikke bebygd. Kjøpesummen er kr 25.000,- Det opplyses at det kan forekomme
streifbeitedyr da det settes ut sau på Laukøya av gårdbruker på Arnøya.
Vurdering
Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets
produksjonsarealer, og slik eier- og bruksforhold som er mest ganglig for samfunnet. Søkers
formål med ervervet står sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål
eller andre formål. Formålet med ervervet må veies opp mot de hensyn loven fremmer er mest
ganglig for samfunnet om søker får konsesjon eller om eiendommen bør overdras til andre. Etter
loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å
avslå.
I dette tilfelle er det en eiendom med mindre landbruksmessig interesse. Den er ikke bebygd og
det har ikke vært landbruksdrift på denne i den senere tid. Det er heller ingen andre
landbrukseiendommer på Laukøya som er i drift. F.t. blir deler av Laukøya brukt til sauebeite
for en gårdbruker bosatt på naboøya.
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

Ar-Ing as
postboks 112
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

Vår ref:

2014/3075-6

Løpenr.

Arkivkode

Dato

40848/2014 194169/752

22.10.2014

Strandveien 25: søknad om oppføring av tilbygg på gnr 69 bnr 752
Saksopplysninger/Vurderinger:
Skjervøy Apotek søker om oppføring av tilbygg til eksisterende Apotek. Tilbygget skal brukes
som personalrom og garderobe, og har et bebygd areal på 14m2.
Søknaden er sendt på høring/godkjenning hos impliserte parter og ingen innvendinger foreligger.
Tømmer og Betong AS søker om ansvarsrett i kategorien PRO og UTF tiltaksklasse 1,
bygningsmessige arbeid og ventilasjon. Foretaket har sentral godkjenning.
Nord Troms Rør AS søker om ansvarsrett i kategorien PRO og UTF tiltaksklasse 1, rørarbeid.
Foretaket har sentral godkjenning.
AR-ing AS søker om ansvarsrett i kategorien SØK tiltaksklasse 1, alle arbeider.
Foretaket har sentral godkjenning.
Søknaden er ihht reguleringsplanen(e) for dette område.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Skjervøy Apotek byggetillatelse for oppføring
av tilbygg til eksisterende apotek.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Tømmer og Betong AS ansvarsrett i
kategorien PRO og UTF tiltaksklasse 1, bygningsmessige arbeid og ventilasjon
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord Troms Rør AS ansvarsrett i kategorien
PRO og UTF tiltaksklasse 1, rørarbeid.
Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-ing AS ansvarsrett i kategorien SØK
tiltaksklasse 1, alle arbeider.

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
Teknisk sjef

Kopi til:
Skjervøy Apotek
Tømmer & Betong AS
Nord-Troms Rør AS

Strandveien 45
Postboks 105
Strandveien 90A

9180
9189
9180

SKJERVØY
SKJERVØY
SKJERVØY
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

Kystservice Skjervøy as
postboks 119
9189 SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

Vår ref:

2014/3354-2

Løpenr.

Arkivkode

41189/2014 194169/1/400

Dato

23.10.2014

Havnegata 42: søknad om fasadeendring/innsetting av port gnr 69 bnr 1 fnr
400
Saksopplysninger/Vurderinger:
Kystservice Skjervøy AS søker om fasadeendring som består av innsetting av port på
4,3m x 3,5m. Naboene hadde ingen anmerkning til tiltaket.
Tiltaket ligger innfor rammene i reguleringsplanen for område.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Kystservice Skjervøy AS byggetillatelse for
faseendring/innsetting av port gnr 69 bnr 1 fnr 400
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
Teknisk sjef

Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Torleif Alseen
Kveldsolveien 5
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

Vår ref:

2014/3389-2

Løpenr.

Arkivkode

41190/2014 194169/538

Dato

23.10.2014

Kveldsolveien 5: søknad om oppføring av tak over inngangsparti gnr 69
bnr 538
Saksopplysninger/Vurderinger:
Torleif Alseen søker om oppføring av vindfang på enebolig gnr 69 bnr 538. Vindfanget er på
2,5m x 2,8m som da får et bra på 7m2.
Naboene hadde ingen anmerkning til tiltaket.
Saksbehandler har ingen merknader til tiltaket.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Torleif Alseen byggetillatelse for oppføring av
vindfang gnr 69 bnr 538.
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
Teknisk sjef

Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Paal Stabell
Ørnveien 8
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

Vår ref:

2014/393-8

Løpenr.

Arkivkode

33558/2014 L33

Dato

01.09.2014

Søknad om tilleggsareal
Saksopplysninger:
Viser til deres søknad om tilleggsareal til deres bolig i Ørnveien 8.
De har tidligere i år i møte i planutvalget fått tildelt et areal på 300 kvm. De har i ny søknad søkt
om inntil 400 kvm. Med bakgrunn i nye behov.
Vurderinger:
Da Skjervøy kommune bygde ut Rypeveien ble det lagt selvfallsledning for noen av tomtene
mellom Ørnveien og Rypeveien. Det vil derfor være uheldig å tildele areal hvor disse ledningene
går. Ved en tildeling må en passe på å forme arealet slikt at ledningene vil forbli på kommunal
grunn.
Vedtak:
Søknaden imøtekommes. Det gis tillatelse til fradeling av 100 kvm utover de 300 kvm som søker
tidligere har fått tildelt i planutvalget. Den nye tildelingen forutsetter at selvfallsledningene fra
Rypeveien forblir på kommunal grunn.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Skjervøy kommune. 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.

Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

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

Eivind Mathisen
Avdelingsingeniør
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

Nils Rasmus Jakobsen
Trollveien 4
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

Vår ref:

2014/3152-4

Løpenr.

Arkivkode

40916/2014 194169/833

Dato

22.10.2014

Kirkegårdsveien: søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende fjøs gnr 69
bnr 833.
Saksopplysninger/Vurderinger:
Nils Rasmus Jakobsen søker om oppføring av tilbygg til fjøs på 7 m2 på eiendom gnr 69 bnr 833.
Tiltaket har vært på høring til Troms fylkeskommune v/kulturetaten grunnet bygget er
sefrakregistrert. Instansen hadde ingen merknader til tiltaket.
Tiltaket er ihht reguleringsplanen for området.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Nils Rasmus Jakobsen byggetillatelse for
oppføring av tilbygg til fjøs på 7m2
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
Teknisk sjef

Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Skjervøy kommune
Teknisk etat

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

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

«REF»

Vår ref:

2014/3046-2

Løpenr.

Arkivkode

35496/2014 194169/386

Dato

14.09.2014

Ørneveien 8: søknad om oppføring av tilbygg gnr 69 bnr 386
Saksopplysninger/Vurderinger:
Paal Stabell søker om oppføring av tilbygg til eksisterende bolig på gnr 69 bnr 386. Tilbygget er
på 1 etasje og har et bebygd areal på 110 m2.
Paal Stabel fikk i formannskap sak 25/14 datert 24.04.14 tilleggsareal til boligtomt på 300 m2,
Stabell har i ettertid søkt om ytterligere arealer på 100 m2 og fått dette innvilget administrativt.
Samlet tilleggsareal er på 400 m2 og totalt tomteareal inklusive tilleggsareal er 1033,7 m2.
Tiltaket er ihht reguleringsplanen.
Skjervøy Bygge service AS søker om ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO og UTF
tiltaksklasse 1, overordnet ansvar for alle kategorier. Foretaket skal bruke kvalifisert foretak for
de funksjoner de selv ikke behersker. Foretaket har hat ansvarsrett i omsøkte funksjoner tidligere.
Soleng bygg AS søker om ansvarsrett i kategorien KUT tiltaksklasse 1, tetthetskontroll og
våtrom. Foretaket har sentral godkjenning i omsøkt kategori.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Paal Stabell byggetillatelse for oppføring av
tilbygg til bolig gnr 69 bnr 386.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Skjervøy Bygge service AS lokal ansvarsrett i
funksjoner SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1 alle kategorier.

Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Soleng Bygg AS ansvarsrett i funksjonen
KUT tiltaksklasse 1 Tetthet og våtrom.
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
Teknisk sjef
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

Harald Jacobsen
Tomasjordveien 223
9024 TOMASJORD

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

Vår ref:

2014/3151-2

Løpenr.

Arkivkode

38515/2014 194164/105

Dato

06.10.2014

Bygdeveien 71: søknad om oppføring av tilbygg for bruk som garasje
gnr 64 bnr 105
Saksopplysninger/Vurderinger:
Harald Jacobsen søker om byggetillatelse for oppføring av tilbygg til fjøs som bruk til garasje.
Tilbygget er på 49m2.
Det er ikke innkommet merknader fra naboer/gjenboere
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Harald Jacobsen byggetillatelse for oppføring
av tilbygg på gnr 64 bnr 105
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
Teknisk sjef

Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Skjervøy kommune
Teknisk etat

Pål Ottar Kristiansen
9195 ÅRVIKSAND

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

Vår ref:

2014/2934-6

Løpenr.

Arkivkode

40315/2014 194164/104

Dato

19.10.2014

Årviksand: søknad om igangsettingstillatelse gnr 64 bnr 104
Saksopplysninger/Vurderinger:
Pål Ottar Kristiansen fikk i formannskapssak 88/14 dispensasjon og rammetillatelse for
oppføring av bolig på gnr 64 bnr 104.
Kristiansen søker nå om igangsettingstillatelse for arbeidene med huset. Igangsettingstillatelsen
gjelder i første omgang grunnarbeider og plasstøpte betongkonstruksjoner samt vann, varme og
avløp.
Nord Troms Rør AS søker om ansvarsrett i kategoriene PRO og UTF tiltaksklasse 1. vann, varme
og avløp. Foretaket har sentral godkjenning for omsøkte kategorier.
Brødrene Albrigtsen AS søker om ansvarsrett i kategoriene UTF tiltaksklasse 1. Grunnarbeid og
landskapsutforming. Foretaket har hatt lokal godkjenning i kommunen tidligere og har vist at de
mestrer slike oppgaver.
Maxihus AS ansvarsrett i kategoriene SØK og UTF tiltaksklasse 1. utførelse av radonsikring,
innmåling og utstikking av tiltak samt plasstøpte betongkonstruksjoner. Foretaket har sentral
godkjenning for omsøkte kategorier.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Pål Ottar Kristiansen igangsettelsestillatelse
for grunnarbeider plasstøpt betong samt vann, varme og avløp i forbindelse med oppføring av
bolighus på gnr 64 bnr 104.

Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord Troms Rør AS ansvarsrett i kategoriene
PRO og UTF tiltaksklasse 1. vann, varme og avløp.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Brødrene Albrigtsen AS ansvarsrett i
kategoriene UTF tiltaksklasse 1. Grunnarbeid og landskapsutforming.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Maxihus AS ansvarsrett i kategoriene SØK og
UTF tiltaksklasse 1. utførelse av radonsikring, innmåling og utstikking av tiltak samt plasstøpte
betongkonstruksjoner.

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
Teknisk sjef
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

Pål Ottar Kristiansen
9195 ÅRVIKSAND

Delegert vedtak
Skjervøy Formannskap - nr.
Deres ref:

Vår ref:

2014/2934-6

Løpenr.

Arkivkode

40315/2014 194164/104

Dato

19.10.2014

Årviksand: søknad om igangsettingstillatelse gnr 64 bnr 104
Saksopplysninger/Vurderinger:
Pål Ottar Kristiansen fikk i formannskapssak 88/14 dispensasjon og rammetillatelse for
oppføring av bolig på gnr 64 bnr 104.
Kristiansen søker nå om igangsettingstillatelse for arbeidene med huset. Igangsettingstillatelsen
gjelder i første omgang grunnarbeider og plasstøpte betongkonstruksjoner samt vann, varme og
avløp.
Nord Troms Rør AS søker om ansvarsrett i kategoriene PRO og UTF tiltaksklasse 1. vann, varme
og avløp. Foretaket har sentral godkjenning for omsøkte kategorier.
Brødrene Albrigtsen AS søker om ansvarsrett i kategoriene UTF tiltaksklasse 1. Grunnarbeid og
landskapsutforming. Foretaket har hatt lokal godkjenning i kommunen tidligere og har vist at de
mestrer slike oppgaver.
Maxihus AS ansvarsrett i kategoriene SØK og UTF tiltaksklasse 1. utførelse av radonsikring,
innmåling og utstikking av tiltak samt plasstøpte betongkonstruksjoner. Foretaket har sentral
godkjenning for omsøkte kategorier.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Pål Ottar Kristiansen igangsettelsestillatelse
for grunnarbeider plasstøpt betong samt vann, varme og avløp i forbindelse med oppføring av
bolighus på gnr 64 bnr 104.

Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord Troms Rør AS ansvarsrett i kategoriene
PRO og UTF tiltaksklasse 1. vann, varme og avløp.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Brødrene Albrigtsen AS ansvarsrett i
kategoriene UTF tiltaksklasse 1. Grunnarbeid og landskapsutforming.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Maxihus AS ansvarsrett i kategoriene SØK og
UTF tiltaksklasse 1. utførelse av radonsikring, innmåling og utstikking av tiltak samt plasstøpte
betongkonstruksjoner.

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
Teknisk sjef
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