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    ÁŠŠELISTU / SAKSLISTE 
 
Áššenr.  Bajilčála:  
PS 11/23 KLAGE PÅ VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV 

HELÅRSBOLIG SOM BENYTTES SOM FRITIDSBOLIG 

(MATRIKKELKODE 162) OG SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE 

GBN 6/1/226 

 
Muđui  
Referáhtat  
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Saksfremlegg  
___      Originaldokument   
___      Dokumentet er oversatt  

      

Arkivsaksnr.: 
2023/935-1 

Saksbehandler: 
Svein Arild Solheim 

Dato: 
09.03.2023 

 
Utv.saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
11/23 Formannskapet 21.03.2023 

 
KLAGE PÅ VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV 
HELÅRSBOLIG SOM BENYTTES SOM FRITIDSBOLIG (MATRIKKELKODE 162) 
OG SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE GBN 6/1/226 
 
Melding om vedtak sendes til: 

• Sokki consult 
• Sara Sokki 

Det vises til (vedlegg): 

• Avslag på søknad om oppføring av helårsbolig som benyttes som fritidsbolig 
og søknad om utslippstillatelse gbn 6/1/22 datert 10.08.2022 

• Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser for Vuorášjávri hyttefelt 
• Utdrag fra veileder til Matrikkel – Kartverket 
• Grunneiers tillatelse til vann- og avløpsanlegg - gnr 6 bnr 1 i Kautokeino 

kommune 

Sakens bakgrunn: 

Saken gjelder søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn på gnr 6 bnr 1 fnr 226 i 
Vuorášjávri hyttefelt. Tiltakshaver er Sara Sokki og søker er Sokki Consult ved Mikkel 
Ole Sokki.    

Ved en feil har denne saken ikke blitt fulgt opp, og det beklager vi.  

Kort beskrivelse av søknaden  

Søknaden omfatter oppføring av fritidsbolig og søknad om utslippstillatelse (Søknad 
om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter) i nordenden av Vuorášjávri. 

29.06.2022 Sender søker inn 2 søknader.  Søknad om utslippstillatelse og Søknad 
om byggetillatelse for oppføring av helårsbolig som benyttes som fritidsbolig 
(Matrikkelkode 162). 

08.08.2022 sender kommunen delegert vedtak Sak. 2022/706 
Avslag på søknad om oppføring av helårsbolig som benyttes som fritidsbolig og        
søknad om utslippstillatelse gbn 6/1/226 

11.08.2022 sender ansvarlig søker Sokki consult klage på vedtaket:                                   
Viser til deres avslag på 2022/706-2. i avslaget begrunnes med at tiltaket ikke er i 
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tråd med reguleringsplan for Vuorášjávri, herunder bygningstype og vannklosett.         
162 Helårsbolig utenom våningshus som benyttes som fritidsbolig er å tolke som 
fritidsbebyggelse jfr §2 i reguleringsbestemmelser.                                                                                              
Ansvarlig søker kommer herved med tilleggsinformasjon om at søknad om 
utslippstillatelse og ett-trinns søknad skal behandles uten vannklosett.                          
Klagen påklages 

 
Kartutsnitt (Omsøkt punktfeste ringet inn) 

Tidligere saksbehandling/historikk  
FeFo har 20.06.2022 gitt grunneiers tillatelse til vann- og avløpsanlegg – GNR 6 BNR 
1 i Kautokeino kommune  

Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til søknad av 
30.05.2022. Søknaden gjelder vann- og avløpsanlegg i tilknytning fritidsboligtomt gnr 
6/1/226 i Kautokeino kommune. Det skal anlegges en vannbrønn på sørøst siden av 
hytten og et minirenseanlegg 75 meter nord for hytten. Framføringen og etableringen 
vil skje på Finnmarkseiendommen gnr 6/1.  

I gjeldende reguleringsplan for Vuorasjavri hyttefeltet (planid: 2007002) tillates det 
innlagt vann, forutsatt at det etableres avløpsløsning. Deres søknad vurderes derfor 
å være i tråd med gjeldene reguleringsplan.  

4



29.06.2022 Sender søker inn 2 søknader.  Søknad om utslippstillatelse og søknad 
om byggetillatelse for oppføring av helårsbolig som benyttes som fritidsbolig 
(Matrikkelkode 162). 

08.08.2022 sender kommunen delegert vedtak Sak. 2022/706 
Avslag på søknad om oppføring av helårsbolig som benyttes som fritidsbolig og        
søknad om utslippstillatelse gbn 6/1/226 

11.08.2022 Klage på vedtak av 08.08.2022 - Ansvarlig søker Sokki consult – Viser til 
deres avslag på 2022/706-2. i avslaget begrunnes med at tiltaket ikke er i tråd med 
reguleringsplan for Vuorášjávri, herunder bygningstype og vannklosett.                  
162 Helårsbolig utenom våningshus som benyttes som fritidsbolig er å tolke som 
fritidsbebyggelse jfr §2 i reguleringsbestemmelser.                                                                                              
Ansvarlig søker kommer herved med tilleggsinformasjon om at søknad om 
utslippstillatelse og ett-trinns søknad skal behandles uten vannklosett.                          
Klagen påklages 

Vurdering 

Denne saken er 2-delt, søknad om utslippstillatelse og søknad om tillatelse til tiltak.  

Kommunen velger å behandle disse to sakene separert. 

Søknad om utslippstillatelse behandles etter forurensningsforskriften kapittel 12. 
Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende 

Kapittel 12 gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, 
turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. For virksomhet 
som kun slipper ut gråvann, gjelder dette kapittel bare dersom det er innlagt vann. 

I brev av 11.08.202 ber ansvarlig søker om at søknad om utslippstillatelse skal 
behandles uten vannklosett.  

Da søknaden nå kun omfatter utslipp av gråvann er søknaden i henhold til § 3.5.8 
punkt a i reguleringsplan for Vuorášjávri hyttefelt og dermed kan kommunen 
behandle søknad om utslipp av gråvann etter forurensningsforskriften kapittel 12. 

Kommunen vil behandle søknaden om utslippstillatelse separat fra denne 
klagebehandlingen og tas dermed ikke videre med i klagebehandlingen. 

Søknad om tillatelse til tiltak (byggesak) behandles etter Plan- og bygningsloven.  

Søker anker avslaget om tillatelse til tiltak som omhandler bygningskode 162 i 
matrikkelen. Begrunnelse for anke/klage er 162 Helårsbolig utenom våningshus som 
benyttes som fritidsbolig er å tolke som fritidsbebyggelse jfr §2 i 
reguleringsbestemmelser. 

Administrasjonen viser til Føringsinstruks for matrikkelen: 9.3 Bygningstyper (basert 
på NS 3457:1995) – fullversjon 

Bygningskode 162 Helårsbolig utenom våningshus som benyttes som fritidsbolig 
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 162 Helårsbolig utenom våningshus som benyttes som fritidsbolig. Kan 
benyttes for bygninger som er tillatt eller lovlig etablert brukt som helårsbolig, 
men som i praksis bare blir bebodd fra tid til annen, uten at det blir tatt stilling 
til om slik bruk er innenfor rammen av tillatelse eller lovlig etablert bruk. 
Bruksenheten skal registreres med bruksenhetstype” B” bolig og arealet føres 
som” Bruksareal til bolig”.  

163 Våningshus som benyttes som fritidsbolig.                                                                      
Kan benyttes tilsvarende som kode 162 

Administrasjonen tolker kartverkets veileder slik at Bygningskode 162 ikke omfatter 
nye bygg, men kun bygninger som er tillatt eller lovlig etablert brukt som helårsbolig, 
men som i praksis bare blir bebodd fra tid til annen, uten at det blir tatt stilling til om 
slik bruk er innenfor rammen av tillatelse eller lovlig etablert bruk 

Det foreligger ingen nye momenter i saken som omhandler bygningskode 162 og 
vedtak om avslag opprettholdes. 

 
Forslag til vedtak: 

Oppføring av helårsbolig som skal benyttes som fritidsbolig (Matrikkelkode 162) i 
Vuorášjávri hyttefelt er ikke i henhold til gjeldende reguleringsplan. Området er satt 
av til fritidsbebyggelse 
Kautokeino kommune opprettholder sitt vedtak om avslag på søknad om oppføring av 
helårsbolig som benyttes som fritidsbolig (matrikkelkode 162). 
 
Vedlegg: 

1. Avslag på søknad om oppføring av helårsbolig som benyttes som fritidsbolig 
og søknad om utslippstillatelse gbn 6/1/226 

2. Utdrag av føringsinstruks for Matrikkel 
3. Grunneiers tillatelse til vann- og avløpsanlegg - gnr 61226 - Kautokeino 

kommune.pdf 
4. Klage på avslag - Supplering av søknad GBN 61226 
5. Planbeskrivelse 
6. Reguleringsbestemmelser 
7. Reguleringsplan 
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            Guovdageainnu suohkan  
            Kautokeino kommune     
  
 

 
 
________________________________________________________________________________ 

Postadresse:   Telefon:  Bank: 
Bredbuktnesveien 6 78 48 71 00  4740 05 01129 
9522 Kautokeino   Org.nr. 
E-post:  e-post@kautokeino.kommune.no www.kautokeino.kommune.no  945 475 056 

   

    
    
    

               

       Delegert vedtak -41/2022 
 
 

Vår ref Arkiv:  Deres ref:   Saksbehandler Dato 

2022/706  -2    L42  Svein Solheim 
922 59 520 

10.08.2022 

AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV HELÅRSBOLIG SOM BENYTTES SOM 
FRITIDSBOLIG OG SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE GBN 6/1/226 

Svar på søknad etter plan- og bygningsloven § 20-3.  
 
Kommunen avslår søknaden deres om oppføring av helårsbolig som benyttes 
som fritidsbolig (Matrikkelkode 162) utslipp av sanitært avløpsvann fra denne. 
Avslaget gis med hjemmel i plan- og bygningsloven §21-4 
 
Kort begrunnelse for avslaget.  
Gjeldende reguleringsplan for området er reguleringsplan for Vuorášjávri hyttefelt. 
Ikrafttredelsesdato 30.04.2007. 
I søknaden går det frem at det skal oppføres helårsbolig som benyttes som fritidsbolig 
(Matrikkelkode 162) og at det skal installeres vannklosett noe som bestemmelsene i 
gjeldende reguleringsplan ikke tillater.  
 
Oppføring av helårsbolig som skal benyttes som fritidsbolig (Matrikkelkode 162) i 
Vuorášjávri hyttefelt er ikke i henhold til gjeldende reguleringsplan. Området er satt av til 
fritidsbebyggelse 
 
Viser til § 3.5.8 i reguleringsplan for Vuorášjávri hyttefelt  
§ 3.5.8 infrastruktur  

a) Innlagt vann tillates, forutsatt at det etableres godkjent avløpsløsning.  
b) For avløpsvann (gråvann) tillates infiltrasjonsløsninger dersom grunnen egner 

seg for dette.  
c) Som doløsning tillates biodo, eller utedo der grunnforholdene ligger til rette for 

dette.  
 
Kort beskrivelse av søknaden  
Søknaden omfatter søknad om oppføring av helårsbolig som benyttes som fritidsbolig 
(Matrikkelkode 162) og søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter.  

SOKKI CONSULT 
Beazejeaggi 1 
9522  KAUTOKEINO 
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Søker for tiltaket er Sokki Consult.  
Tiltakshaver: Sara Sokki  
 
FeFo har 20.06.2022 gitt grunneiers tillatelse til vann- og avløpsanlegg – GNR 6 BNR 1 
i Kautokeino kommune 
Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til søknad av 30.05.2022. 
Søknaden gjelder vann- og avløpsanlegg i tilknytning fritidsboligtomt gnr 6/1/226 i 
Kautokeino kommune. Det skal anlegges en vannbrønn på sørøst siden av hytten og et 
minirenseanlegg 75 meter nord for hytten. Framføringen og etableringen vil skje på 
Finnmarkseiendommen gnr 6/1 
I gjeldende reguleringsplan for Vuorasjavri hyttefeltet (planid: 2007002) tillates det 
innlagt vann, forutsatt at det etableres avløpsløsning. Deres søknad vurderes derfor å 
være i tråd med gjeldene reguleringsplan. 
 
Tidligere saksbehandling/historikk 
12.04.2022 sender søker inn søknad om utslippstillatelse til gbn 6/1/226. sak: 2022/384. 
 
25.04.2022 Har kommunen svart på søknaden og bedt om flere opplysninger for å 
behandle søknaden. I samme svar ble søker gjort oppmerksom på at innstallering av 
vannklosett ikke er tillatt jf gjeldende reguleringsplan § 3.5.8 c, slik det er beskrevet i 
søknaden.  
 
28.05.2022 Sender søker ny søknad om utslippstillatelse med flere opplysninger. 
 
20.06.2022 sender kommunen Delegert vedtak Sak. 15/2022 avslag på søknad om 
utslippstillatelse på GBN 6/1/226. 
 
29.06.2022 Sender søker inn ny søknad om utslippstillatelse og byggetillatelse for 
oppføring av helårsbolig som benyttes som fritidsbolig (Matrikkelkode 162).  
 
 
Kommunens vurdering  
Søknaden omfatter søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra helårsbolig som 
benyttes som fritidsbolig (Matrikkelkode 162) på punktfeste gbn. 6/16/226 i Vuorášjávri.  
 
Det søkes om å føre opp helårsbolig som benyttes som fritidsbolig (Matrikkelkode 162).   
 
Reguleringsplan for Vuorášjávri hyttefelt  
§ 2 Generelle bestemmelser  
Retningslinjer: Området er i kommunedelplanens arealdel avsatt til byggeområde for 
fritidsbebyggelse.  
§ 3.5.8 reguleringsplan for Vuorášjávri hyttefelt punkt a går det frem at innlagt vann 
(gråvann) tillates kun ved at det godkjennes avløpsløsning.  

a) Innlagt vann tillates, forutsatt at det etableres godkjent avløpsløsning.  
b) For avløpsvann (gråvann) tillates infiltrasjonsløsninger dersom grunnen egner 

seg for dette.  
c) Som doløsning tillates biodo, eller utedo der grunnforholdene ligger til rette for 

dette.  
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Det går frem i søknaden at det skal installeres vannklosett noe som bestemmelsene i 
reguleringsplanen ikke åpner for. 
Oppføring av helårsbolig som skal benyttes som fritidsbolig (Matrikkelkode 162) i 
Vuorášjávri hyttefelt er ikke i henhold til gjeldende reguleringsplan. Området er satt av til 
fritidsbebyggelse.  
 
Hva må til for å få søknaden godkjent  
Tiltaket er i strid med reguleringsplan for Vuorášjávri og er avhengig av en 
reguleringsendring eller eventuelt en dispensasjon.  
 
Plan- og bygningsloven § 19-2 åpner for at vi kan gi dispensasjon dersom ikke hensynet 
bak bestemmelsen vi gir dispensasjon fra, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi 
dispensasjon skal også være klart større enn ulempene.  
 
Kommunens konklusjon  
Tiltaket tilfredsstiller ikke bestemmelser i reguleringsplan for Vuorášjávri hyttefelt, og 
kommunen godkjenner ikke søknaden. Søknaden deres avslås.  
 
Avslaget gis med hjemmel i plan- og bygningsloven §21-4. Tiltaket er ikke i tråd med 
gjeldene reguleringsplan for Vuorášjávri hyttefelt.   
 
Ønsker dere å få veiledning i forhold til hvilke tiltak som eventuelt kan godkjennes på 
eiendommen, hjelper vi gjerne med dette. Ta eventuelt kontakt med oss for å avtale et 
møte. 
 
 
Fakturatekst Artikkelnr: Pkt. i gebyr-

regulativet 
Beløp 

Saksbehandling av utslippstillatelser 2-603 B 5 8 3791,- 
 SUM 3791,- 

 
 
Klageadgang:  
 
Vedtaket kan påklages, jfr. forvaltningsloven § 28.  Klagen sendes til Kautokeino 
kommune, Bredbuktnesveien 6, 9520 Kautokeino. Fristen for å klage er 3 uker fra det 
tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jfr. 
forvaltningsloven § 29.  
 
 
 
Med hilsen 
Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune 
 
 
Sindre Murud                                  Svein Solheim 
Kommualleder teknisk enhet          Byggesaksbehandler 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.  
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Kopi til: 
FINNMARKSEIENDOMMEN Postboks 133 9811 VADSØ 
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Hovedkontor  Lakselv Telefon/Telefovdna 78 95 50 00 post@fefo.no   
Postadresse  FeFo, Postboks 133, 9811 VADSØ   www.fefo.no  NO 989 480 731 MVA 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
GRUNNEIERS TILLATELSE TIL VANN- OG AVLØPSANLEGG - GNR 6 BNR 1 I 
KAUTOKEINO KOMMUNE 
 
Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til søknad av 30.05.2022. 
 
Søknaden gjelder vann- og avløpsanlegg i tilknytning fritidsboligtomt gnr 6/1/226 i 
Kautokeino kommune. Det skal anlegges en vannbrønn på sørøst siden av hytten og et 
minirenseanlegg 75 meter nord for hytten. Framføringen og etableringen vil skje på 
Finnmarkseiendommen gnr 6/1  
 
I gjeldende reguleringsplan for Vuorasjavri hyttefeltet (planid: 2007002) tillates det innlagt 
vann, forutsatt at det etableres avløpsløsning. Deres søknad vurderes derfor å være i tråd 
med gjeldene reguleringsplan.   
 
Søknaden er vurdert opp mot Finnmarksloven §§ 4, 10, 18 og Sametingets retningslinjer 
om endret bruk av utmark. Ettersom det er snakk om renseanlegg og vannbrønn uten noen 
form for overbygg vurderes det til at sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark 
ikke kommer til anvendelse i denne saken. Videre skjer etableringen innenfor allerede 
etablert hyttefelt. Forholdet til andre rettighetshavere i området, herunder reindrifta 
forutsettes å være avklart i reguleringsprosessen.  
 
FeFo gir tillatelse til etablering av minirenseanlegg og vannbrønn slik omsøkt. Tillatelsen gis 
i from av en erklæring, med erklæringsnummer 5430/6/1/9018. 
 

 

Vår dato/Min beaivi Vår ref./Min čuj. 
20.06.2022 22/904 –2 
 5430/6/1/226 
Deres dato/Din beaivi Deres ref./Din čuj. 
30.05.2022 Ref.:1029549- 

Skjemanr.:800012 Sokki Sara 
 
Davitgahkkorluodda 11 
9520 KAUTOKEINO 
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Vedlagt følger erklæring til underskrift og retur. Dersom dere aksepterer vilkårene i avtalen, 
må denne signeres og returneres til FeFo. Dokumentene sendes kun elektronisk, og bør 
skrives ut som et tosidig fargedokument, i to eksemplarer. Begge eksemplarer underskrives 
av deg, og returneres per brevpost til: FeFo, Pb. 133, 9811 VADSØ. 
 
Gi gjerne beskjed dersom dere heller vil ha dokumentene tilsendt pr. post. 
 
For grunnavståelse i forbindelse med etablering av tiltaket skal det betales et 
engangsvederlag på kr 5025,-. 
 
Vi gjør oppmerksom på at erklæringen er ugyldig uten vår underskrift. Hører vi ikke fra dere 
innen fristen, blir deres søknad arkivert som uaktuell og tilbudet bortfaller.  
 
Ved spørsmål, kontakt saksbehandler Johannes Refstie på telefon 93661281 
 
Med hilsen/Dearvvuođaiguin 
 
 
Bjørn-Rikart Pedersen Johannes Refstie 
leder eiendomsavdelingen eiendomsforvalter 

Tel: 93661281 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk signert 
 

 

Vedlegg: 
Erklæring - 5430/6/1/9018 
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Supplering av søknad
e�er plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1.

Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2022 706

Prosjekt: 5430-6/1/226

Søknaden gjelder
EIENDOM/BYGGESTED
Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:

6 1 226 0
  

Kommune: Guovdageaidnu-Kautokeino

Adresse: ,

 

Følgebrev
Svar på avslag
 
 

Svar på mangler
Svar på avslag

Kommentar: Viser �l deres avslag på 2022/706 -2. i avslaget begrunnes med at �ltaket ikke er i tråd
med reguleringsplan for vuorasjavri, herunder bygningstype og vannklose�. 162
Helårsbolig utenom våningshus som beny�es som fri�dsbolig er å tolke som
fri�dsbebyggelse jfr §2 i reguleringsbestemmelser.Ansvarlig søker kommer herved med
�lleggsinformasjon om at søknad om utslipps�llatelse og e� trinnssøknad skal behandles
uten vannklose�. Klagen påklages

 
 
 

ANSVARLIG SØKER
Navn: SOKKI CONSULT

Telefon: 92494307

E-postadresse: mikkelolesokki@gmail.com

Adresse: Beazejeaggi 1, 9522 KAUTOKEINO

Organisasjonsnr.: 925579017

Kontaktperson  
Navn: Mikkel Ole Sokki

11.08.2022 21:27:10 AR
501849243
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Telefon: 92494307

E-postadresse: mikkelolesokki@gmail.com
 

 

SIGNERT AV

MIKKEL OLE SOKKI på vegne av SOKKI CONSULT

De�e dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Al�nn
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