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MELDING OM VEDTAK 

Steigen formannskap 
 

Arkivsak: 16/626  

 

KLAGE PÅ FORMANNSKAPETS VEDTAK I SAK 42 OG 43/16 – SØKNAD OM 

HHV SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING VILLA HAUGEN 

 

Saksbehandler:  Elin Brit Grytøyr    Arkiv: U63   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/17 Steigen formannskap 01.02.2017 

 

Forslag til vedtak: 

Steigen formannskap tar ikke klagene fra Trond Lohne datert 07.11.16 og 12.01.17 til følge. 

Jfr. Forvaltningslovens § 29. 

 

 

Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 01.02.2017 sak 5/17 

 

Behandling: 

Forslag fra Asle Schrøder: 

«Formannskapet avviser å behandle saken på grunn av at klager har oversittet klagefristen, jfr. 

forvaltningslovens § 29.» 

 

Vedtak: 

Enstemmig som forslag fra Asle Schrøder. 

 

 

Saksutredning: 

Steigen formannskap innvilget i møte 24.08.16 i sak 42/16 serveringsbevilling  og i sak 43/16 

skjenkebevilling til Villa Haugen AS, 8283 Leinesfjord. 

I mail datert 07.11.16 klager Trond Lohne på vedtakene idet han viser til Serveringslovens § 

27 og  Alkohollovens § 1-16. 

  

I forhold til Serveringslovens § 27 klages det med hevisning til at uttalelse fra politiet skal 

innhentes før bevilling behandles.  (Jfr. Serveringslovens § 9).  Det ble 09.08.16 sendt 

forespørsel til Salten politidistrikt om slik uttalelse. Svar derfra forelå 17.08.16 og inneholdt 

ingen negative merknader. I saksframlegget, som ble skrevet før dette svaret forelå, ble det tatt 

forbehold om positivt svar fra politiet. Det ble også fra saksbehandler opplyst muntlig i møtet 

at slikt svar nå forelå. 

 

At det tok så vidt lang tid fra søknadene kom inn til kommunen, (01.07.16), til forespørsel til 

politiet ble sendt skyldes ferieavvikling. 

 

I forhold til Alkohollovens § 1-16 klages det av samme grunn i forhold til innhenting av 

uttalelse fra politiet. Her forelå også positivt svar da saken ble behandlet, men ikke da den ble 

saksbehandlet, noe det også ble opplyst om i møtet. I forhold til Alkohollovens § 1-16 skal det 

også innhentes uttalelse fra sosialtjenesten før bevilling gis. Ved en forglemmelse ble ikke 
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dette gjort og er således en saksbehandlingsfeil fra kommunens side. Slik uttalelse er 

imidlertid bedt om i ettertid og også fra denne etaten foreligger det ingen negative utttalelser.  

 

Grunnen til at søknadene ble tatt opp til behandling før uttalelsene forelå var å unngå 

forholdsvis lang behandlingstid da Steigen formannskap, som har delegert 

avgjørelsesmyndighet i slike saker, ikke hadde nytt møte før 19.10.16. 

Det kan også nevnes at det i purring fra klager datert 12.01.17 hevdes at søknadene inneholder 

feilaktige opplysninger og er ufullstendig utredet. Begge søknadene var vedlagt til 

formannskapets behandling. 

 

 

Den 16.11.16 ble det sendt svar fra Steigen kommune på klagen. Dette ble postlagt samme 

dag. I forhold til Forvaltningslovens § 29 mener kommunen at klager har oversittet 

klagefristen.  Den 12.01.17 mottok Steigen kommune purring på behandling av klage av 

07.11.16. Han viser her til brev/enkeltvedtak  datert 16.11.16 der kommunen ikke tar klagen 

til følge. Fristen for klage på dette brevet er ikke fremsatt i tide etter Forvaltninglovens § 29. 

Dette forklarer klager i brevet med at han har vært på forretningsreise. 

 

Vurdering: 

 Steigen kommune mener at klager har oversittet klagefristen i forhold til Forvaltningslovens 

§ 29, jfr. brev/enkeltvedtak datert 16.11.16. Klage på dette svar/enkeltvedtak er også oversittet 

etter Forvaltningslovens § 29, noe klager også skriver  i denne klagen. 

 

Dersom formannskapet vedtar å gi klager medhold, kan en ikke se andre muligheter enn å 

behandle søknadene på nytt. 

 

 

 

Vedlegg: Klage datert 07.11.16. 

                Brev fra Steigen kommune datert 16.11.16. 

                Purring på behandling av klage datert 12.01.17. 

 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboka er ført i samsvar med det som ble bestemt i 

møtet: 

 

  Arne B. Vaag (sign.)   Kjersti Olsen (sign.) 

 

 

Rett utskrift, 

Leinesfjord, 02.02.17 

 

 

Elin B. Grytøyr 

Formannskapssekretær 

 

Utskrift: Trond Lohne (trond@vannplan.com)  

               Fylkesmannen i Nordland 
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