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Kommune- og byutviklingsutvalget

Møtedato

Tromsdalen, 16/7, Pistolskytebane og leirduebane underinstansbehandling av klager
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
Klager på vedtak datert 12.06.2020, hvor søknad om dispensasjon for oppføring av
pistolskytebane og leirduebane avslås, tas ikke til følge. Klagesakene oversendes
Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig klagebehandling.
Mari Enoksen Hult
Konst. kommunedirektør

Mette Mohåg
Avdelingsdirektør
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Hva saken gjelder
Tromsø Pistolklubb har i brev datert 07.07.2020 påklaget vedtak i kommune- og
byutviklingsutvalget (KOBY) 12.06.2020, hvor søknad om dispensasjon for godkjenning av
pistolskytebane ble avslått. Tromsø Jeger- og Fiskeforening har i brev datert 06.07.2020
påklaget vedtak i KOBY 12.06.2020, hvor søknad om dispensasjon for godkjenning av
leirduebane ble avslått. Klagene behandles i samme sak.

Saksutredning
Sakene gjelder godkjenning av en allerede etablert pistolskytebane og leirduebane i
Tromsdalen. Vi viser til vedlagt saksfremlegg fra behandling i KOBY datert 12.06.2020, hvor det
redegjøres for sakshistorikken.
Klage fra Tromsø Pistolklubb, datert 07.07.2020:

Klage fra Tromsø Jeger- og Fiskeforening, datert 06.07.2020:

Administrasjonens vurdering av klager:
Klagene er rettidig fremsatt av part i saken, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.
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Administrasjonen har gjennomgått sakene på nytt, men har ikke funnet grunnlag for å ta
klagene til følge. Vi viser til vedlagt vedtak og saksfremlegg for pistolskytebanen, hvor
kommunen fant at det ikke forelå «særlige grunner» jf. pbl. 1985 § 7 og at den skjønnsmessige
adgangen til å avslå dispensasjonssøknaden burde benyttes. Videre viser vi til vedlagt vedtak
og saksfremlegg for leirduebanen hvor vi fant at vilkårene for å gi dispensasjon i henhold til pbl.
§ 19-2 andre ledd ikke var oppfylt.

Konklusjon
Administrasjonen har funnet at det ikke er grunnlag for å ta klagene til følge, og anbefaler at
saken oversendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig klagebehandling jf. fvl. §
33 fjerde ledd.

Vedtakskompetanse
Kommune- og byutviklingsutvalget

Vedlegg
Tromsdalen eiendom, 16/7 – Leirdueskytebane - Dispensasjon
Tromsdalen eiendom, 16/7 - Pistolskytebane - Dispensasjon
Saksprotokoll KOBY sak 53/20, Tromsdalen eiendom, 16/7 - Pistolskytebane - Dispensasjon,
12.06.2020
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