Møteprotokoll
Utvalg:

Klagenemnda
Rådhuset

Møtested:
Dato:

17.03.2015

Tidspunkt:

10:00 – 11:00

Til stede:
Navn
Mona Lillehaug
Hans Petter Horsgaard
Else-Marie Torp
Arild Nohr
Brigt Kristensen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Nestleder
Varamedlem

Medl. Varamedl. for
H
H
KRF
AP
RØDT Ida Marie Pinnerød

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Tor Åseng
Anita R. Berntsen
Marit Johnsen
Rolf Olsen

Stilling
Bygningssjef
Saksbehandler / juridisk rådgiver, byggesak
Saksbehandler / juridisk rådgiver, byggesak
Saksbehandler, boligkontoret

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 10.02.2015 ble godkjent.
Merknad til protokollen fra Arild Nohr, protokollen på nett fra forrige møte hadde ikke med vedtak
i sak 15/12.

Saksliste:
Saksnr
PS 15/14
PS 15/15

Innhold
Klage omgjøringsvedtak - avslag på søknad om kommunal bolig. Unntatt off.
etter off.l. §13, jfr fvl §13.
Klage på klagenemdas vedtak - dispensasjoner, Regine Normanns vei 92.

PS 15/16

Klage på vedtak om tillatelse til fasadeendring, innsetting av inngangsdør, og
tetting av brann- og lydskille mot nabo - Myrvollveien 6 B, 8009 Bodø.

PS 15/17

Referatsaker:

RS 15/4

Klagebehandling - Byggesak - opparbeidelse av vei - gnr 110/1 - Bodø kommune.
Stadfesting av kommunens vedtak.

RS 15/5

Klagebehandling - Byggesak - 127/153 - Fjære, Kjerringøy, Bodø - Stadfesting av
kommunens vedtak.

RS 15/6

Klagebehandling - Byggesak - Oppføring av bod - Nordstrandveien 43 - 138/2432
- Bodø - Pålegg om øyeblikkelig stans - Stadfesting av kommunens vedtak.

Bodø, 19. mars 2015
Mona Lillehaug (H)
leder
Svein Inge Johansen
møtesekretær

PS 15/14 Klage omgjøringsvedtak - avslag på søknad om kommunal
bolig. Unntatt off. etter off.l. §13, jfr FVL §13.
Forslag til vedtak:
Vedtak om avslag på søknad om bytte opprettholdes, fordi søker har mottatt 4 boligtilbud fra
boligkontoret, uten å akseptere noen av tilbudene.

Klagenemndas behandling i møte den 17.03.2015:

Votering
Enstemmig tiltrådt.

Vedtak
Vedtak om avslag på søknad om bytte opprettholdes, fordi søker har mottatt 4 boligtilbud fra
boligkontoret, uten å akseptere noen av tilbudene.

PS 15/15 Klage på klagenemdas vedtak - dispensasjoner, Regine
Normanns vei 92
Forslag til vedtak:
Klagenemda kan ikke se at klagene inneholder momenter som skulle tilsi et annet utfall i saken.
Klagenemda opprettholder sitt vedtak av 20.01.2015.

Klagenemndas behandling i møte den 17.03.2015:
Hans Petter Horsgaard ba om å få vurdert habilitet på grunn av nært forhold til en av partene, Hans
Petter Horsgaard ble erklært inhabil av klagenemnda etter kml. §40. jfr, fvl § 6. og fratrådte møte
under behandlingen av saken.

Forslag
Forslag fra Brigt Kristensen (Rødt)

Klagenemnda opprettholder bygningssjefens opprinnelige avslag på dispensasjon fra gjeldene
reguleringsplan. Tiltaket vurderes eventuelt i en ny detaljreguleingsplan.

Votering
Innstillingen ble vedtatt ved alternativ avstemming mot forslag fra Brigt Kristensen (RØDT) som
fikk 1 stemme.

Vedtak
Klagenemda kan ikke se at klagene inneholder momenter som skulle tilsi et annet utfall i saken.
Klagenemda opprettholder sitt vedtak av 20.01.2015.

PS 15/16 Klage på vedtak om tillatelse til fasadeendring, innsetting av
inngangsdør, og tetting av brann- og lydskille mot nabo Myrvollveien 6 B, 8009 Bodø
Forslag til vedtak
Klagenemda kan ikke se at klagen inneholder momenter som skulle tilsi et annet utfall av saken.
Klagenemda opprettholder vedtak om tillatelse datert 20.11.2014.
Klagenemda har vurdert anmodning om utsatt iverksetting av vedtak, jfr. forvaltningsloven (fvl.) §
42 første ledd første punktum, men kan ikke se at det foreligger grunnlag for en slik beslutning.
Anmodningen tas derfor ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland for endelig klagebehandling.

Klagenemndas behandling i møte den 17.03.2015:

Votering
Enstemmig tiltrådt

Vedtak
Klagenemda kan ikke se at klagen inneholder momenter som skulle tilsi et annet utfall av saken.
Klagenemda opprettholder vedtak om tillatelse datert 20.11.2014.
Klagenemda har vurdert anmodning om utsatt iverksetting av vedtak, jfr. forvaltningsloven (fvl.) §
42 første ledd første punktum, men kan ikke se at det foreligger grunnlag for en slik beslutning.
Anmodningen tas derfor ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland for endelig klagebehandling.

PS 15/17 Referatsaker
Klagenemndas behandling i møte den 17.03.2015:

RS- 15/4. 15/5, 15/6

Votering
Tatt til orientering

Vedtak

RS 15/4 Klagebehandling - Byggesak - opparbeidelse av vei - gnr 110/1 - Bodø kommune.
Stadfesting av kommunens vedtak.
RS 15/5 Klagebehandling - Byggesak - 127/153 - Fjære, Kjerringøy, Bodø - Stadfesting av
kommunens vedtak.
RS 15/6 Klagebehandling - Byggesak - Oppføring av bod - Nordstrandveien 43 - 138/2432 Bodø - Pålegg om øyeblikkelig stans - Stadfesting av kommunens vedtak.

