
 

Side 1 av 3 

Møte i Interkommunalt Klageorgan for Iris Salten IKS     
Møtetidspunkt 02.11.21 kl 9.00 – 9.45. 
Møte ble avholdt på Teams. 
 
Til stede:  

Leder  Gisle Hansen  ordforer@sorfold.kommune.no 
Medlem Fredric Persson  fredric@musikkfestuka.no 
Medlem Mette Bjørnvik mette.bjornvik@meloy.kommune.no 
 

 
Interkommunalt Klageorgan er klageinstansen som behandler saker hvor Iris Salten IKS har gjort 
enkeltvedtak, men hvor kunde er uenige, og ønsker å få saken belyst av et uavhengig organ. 
Klageorganets vedtak er endelig, og kan ikke påklages jfr. Forvaltningslovens §28,3.  
 
I forhold til fastsettelse av honorar for tidsbruk, ble det av representantskapet vedtatt et 
timehonorar på kr 825 pr time/minimumsats på kr 2 000. Leder i Klageorganet definerer tidsbruk, 
og honorar utbetales innen en måned etter gjennomførte møter. Vedtatt tidsbruk kommuniseres 
til Iris Salten IKS som utbetaler honorar. Andre utlegg dekkes etter statens satser. 
 
 
Saksliste:  
 
Sak 21-5  Klage på vedtak om henteløsning for Vorberget 17 i Gildeskål. 
 
Sak 21-6  Klage på retten til tilbakeholdelse av beløp ved betaling for kast av restavfall ved 

miljøtorg (tidligere behandlet i sak 21-3). Klager ble feilaktig informert om klagerett 
til Statsforvalteren som ble benyttet av klager. Saken tas derfor opp til ny 
behandling. 
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Møte i Interkommunalt Klageorgan for Iris Salten IKS     Ref. 623 
Møtetidspunkt 02.11.21 kl 9.00 – 9.45. 
Møte ble avholdt på Teams. 
 
 
Til stede:  

Leder  Gisle Hansen 
Medlem Fredric Persson 
Medlem Mette Bjørnvik 

 
Interkommunalt Klageorgan er klageinstansen som behandler saker hvor Iris Salten IKS har gjort 
enkeltvedtak, men hvor kunde er uenige, og ønsker å få saken belyst av et uavhengig organ. 
Klageorganets vedtak er endelig, og kan ikke påklages jfr. Forvaltningslovens §28,3.  
 
 
Referat sak 21-5: Klage på vedtak om henteløsning for Vorberget 17 i Gildeskål. 
 
Klager: Svein A. Bruvoll, Vorberget 17, 8130 Sandhornøy. 
   
Bakgrunn:  
Klager mener veien er tilstrekkelig for at renovasjonsbilen kan kjøre fremt til eiendommen for  
tømming av dunker. Saksdokumenter ble gjennomgått av klagenemda. 
 
 
Vedtak: 
Klageorganet fattet vedtak hjemlet i informasjon i saken, og klager gis ikke medhold klagen.  
Vedtaket begrunnes ut fra at: 

- Snuplass tilfredsstiller ikke krav iht. Byggeteknisk forskrift. 
- Iris sin vurdering av kvaliteten på snuplassen støttes. 
- Tilførselsvei har ikke tilstrekkelig bredde.  

 
 
 
 
 
Bodø 2.11.21 
 
 
Interkommunalt klageorgan 
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Møte i Interkommunalt Klageorgan for Iris Salten IKS     Ref. 624 
Møtetidspunkt 02.11.21 kl 9.00 – 9.45. 
Møte ble avholdt på Teams. 
 
 
Til stede:  

Leder  Gisle Hansen 
Medlem Fredric Persson 
Medlem Mette Bjørnvik 

 
Interkommunalt Klageorgan er klageinstansen som behandler saker hvor Iris Salten IKS har gjort 
enkeltvedtak, men hvor kunde er uenige, og ønsker å få saken belyst av et uavhengig organ. 
Klageorganets vedtak er endelig, og kan ikke påklages jfr. Forvaltningslovens §28,3.  
 
 
Referat sak 21-6: 
Klage på retten til tilbakeholdelse av beløp ved betaling for kast av restavfall ved miljøtorg  
(tidligere behandlet i sak 21-3). Klager ble feilaktig informert om klagerett til Statsforvalteren som  
ble benyttet av klager. Saken tas derfor opp til ny behandling. 
 
Klager: Ann-Rigmor Lauritsen,  
 
Bakgrunn: 
Vedlagte tiltaksplan fra Iris Salten IKS vedrørende utfordringen med betalingsløsning som tilbys av 
banknæringen ble gjennomgått. 
 
 
Vedtak: 
I saksfremlegget er det informert om gjennomførte tiltak, og klageorganet er tilfreds med 
redegjørelse og skisserte tiltak som iverksettes. Informasjon om tiltak legges ved vedtaket. 
 
 
 
 
Bodø 2.11.21 
 
 
Interkommunalt klageorgan 
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authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant
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