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Klage på vedtak  

Viser til vedtak gjort i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 05.10.2017, saksnr PS 33/17, om ikke å gi 

dispensasjon. Jeg vil med dette klage på vedtaket. Min begrunnelse for å klage på vedtaket, ligger i at 

eiendommen det søkes om å omdisponere fra boligtomt til garasjetomt er følgende: 

-Eiendommen det søkes å om dispensasjon for er på knappe 300 kvadratmeter og ligger i sterkt 

skrånende terreng. Dårlig utsikt og bortgjemt i forhold til hva som kreves av en tomt for å etablere et 

nybygg.  

-Huset som står på eiendommen det søkes om dispensasjon for er kledd med eternittplater og kan 

falle ned når som helst. Husveggen nedover buler utover mot Johan Salmillas vei, og er således en 

potensiell fare. I første omgang for mennesker som passerer, og da spesielt barn som måtte være i 

nærområdet når det skjer, men det er også en fare fordi det er asbest i kledningen som da vil kunne 

spres i nærområdet når det faller. 

-Da vi i sommer kjøpte huset vi bor i, Johan salmillas vei 36, var det en del av planen med å bosette 

seg her, å kjøpe den gjeldende eiendommen det søkes dispensasjon for, og benytte den som 

garasjetomt. På eiendommen vi bor, har vi boligflaten på 85 kvadratmeter og innkjøringspartiet som 

er noen lunde slett. Ellers er eiendommen vår i sterkt skrånede terreng og således ikke egnet for å 

bygge noe mer her. 

-Jeg kan ikke se for meg at vi som småbarnsfamilie på sikt kan bosette oss her i Kjøllefjord helt uten 

lagringsplass oppbevaring av redskaper, rekreasjonsutstyr og alt en moderne familie trenger til de 

forskjellige årstider for å trives her langt mot nord.    

 

 

 Med hilsen Stein-Erik Eilertsen 


