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Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunal 

klagenemnd den 26.06.2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/19 Kommunal klagenemnd 26.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsak 16/2767-12 «Vannavgift 2017 – vi starter saken din på nytt». tas til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 18/5202-4   Arkiv: GNR 34/41, 

236/45  

 

Behandling - Klage - avgift hyttefeiing  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/19 Kommunal klagenemnd 26.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Klagen tas ikke til følge 

 

  

 

Sammendrag 

Det er kommet to formelle klager på feiegebyr. Klagene oppfyller ikke vilkårene om at kun 

ildsted som ikke er i bruk kan unntas feiegebyr.  For å dokumentere det må ildstedet enten 

være fysisk frakoblet eller plombert (dvs ikke mulig å bruke). 

 

Innledning / bakgrunn 

Det er kommet to klager i forbindelse fakturering av gebyrer for feiertjenester etter ny lokal 

forskrift vedtatt av kommunestyret.  

 

Beskrivelse  

Klagen begrunnes ikke noe ytterligere foruten at vedkommende er uenig i tjenesten. Ettersom 

det ikke er oppgitt noen gyldige grunner, som nevnt over, for at gebyret skal kunne fjernes ser 

ikke rådmann at klagen kan tas til følge.  

 

 

Juridiske forhold  

Prinsipielt blir det feil å gi medhold til en klager som ikke oppfyller unntaksbestemmelsene om 

at fyringsanlegget skal plomberes eller ikke være i bruk for å unngå feiegebyr.  

 

Økonomiske forhold 

Det enkelte gebyr i seg selv gir liten innvirkning på økonomien til feiervesenet. 
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 Side 4 av 6   

 

Rådmannens vurdering 

I 2016 vedtok Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at alle brannobjekter 

inkludert fritidsboliger skal inngå i feieoppgavene til feiervesenet. Det vil si at kommunen ikke 

kan basere seg på at den enkelte hytte- eller boligeier feier og fører tilsyn på egen eiendom selv 

om eier har kompetanse til dette. Kommunestyret i Ringerike vedtok hvordan finansieringen av 

tjenesten skal bli utført og det ble valgt et flatt gebyr. Dette ble blant annet begrunnet med at 

denne type fakturering tidligere har ført til få klager og er mest mulig stabil i forhold til 

inntekter. Den nye ordningen har naturlig nok ført til noe støy da dette er en ny utgift man må 

forholde seg til. Erfaringer fra tidligere er at etterskuddsvis betaling har ført til flere klager da 

det blir et høyt gebyr som varierer fra år til år. 

 

For å unngå feiegebyr må ildstedet være frakoblet skorstein eller plombert, det vil si at det ikke 

er mulig å benytte ildstedet.  

 

 

Vedlegg 

 Klager på avgift for hyttefeiing 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst.kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 
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Behandling av klage - feiegebyr  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/19 Kommunal klagenemnd 26.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Klagen tas ikke til følge. 

 

  

 

 

Sammendrag 

Det er kommet to formelle klager på feiegebyr. Klagene oppfyller ikke vilkårene om at kun 

ildsted som ikke er i bruk kan unntas feiegebyr.  For å å dokumentere det må ildstedet enten 

være fysisk frakoblet eller plombert (dvs ikke mulig å bruke). 

 

Innledning / bakgrunn 

Det er kommet to klager i forbindelse fakturering av gebyrer for feiertjenester etter ny lokal 

forskrift vedtatt av kommunestyret.  

 

Beskrivelse av saken 

Klagen begrunnes med at det er en liten hytte som eier i alle år har feiet selv og det over en 

lang periode ikke har vært pipebrann på stede. I forhold til gass som også er et tilsynspunkt har 

eier også god kompetanse. Eier antar også at den sentrale forskriften ikke har til hensikt å 

ramme mindre hytter men at det er beregnet på hyttefelter. Hytteeieren ønsker å betale full pris 

for en vurdering av fyringsanlegget og at en feier skal komme opp å verifisere det han hevder. 

 

Årsaken til at det ikke kan verifiseres en gang ved inspeksjon er at hytten da faller utenfor 

kommunens internkontrollsystem som igjen fører til at ved salg vil ny eier ikke ha de samme 

forutsetningene som nåværende eier har. 
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Juridiske forhold  

Prinsipielt blir det feil å gi medhold til en klager som ikke oppfyller unntaksbestemmelsene om 

at fyringsanlegget skal plomberes eller ikke være i bruk for å unngå feiegebyr.  

 

Økonomiske forhold 

Det enkelte gebyr i seg selv gir liten innvirkning på økonomien til feiervesenet. 

 

Rådmannens vurdering 

I 2016 vedtok Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at alle brannobjekter 

inkludert fritidsboliger skal inngå i feieoppgavene til feiervesenet. Det vil si at kommunen ikke 

kan basere seg på at den enkelte hytte- eller boligeier feier og fører tilsyn på egen eiendom selv 

om eier har kompetanse til dette. Kommunestyret i Ringerike vedtok hvordan finansieringen av 

tjenesten skal bli utført og det ble valgt et flatt gebyr. Dette ble blant annet begrunnet med at 

denne type fakturering tidligere har ført til få klager og er mest mulig stabil i forhold til 

inntekter. Den nye ordningen har naturlig nok ført til noe støy da dette er en ny utgift man må 

forholde seg til. Erfaringer fra tidligere er at etterskuddsvis betaling har ført til flere klager da 

det blir et høyt gebyr som varierer fra år til år. 

 

For å unngå feiegebyr må ildstedet være frakoblet skorstein eller plombert, det vil si at det ikke 

er mulig å benytte ildstedet. Klager beskriver ikke noen av disse gyldige grunner for at klager 

skal kunne slippe gebyr, Rådmann ser derfor ikke at klagen derfor kan tas til følge.  

 

Vedlegg 

 Nye regler om feiing av piper.docx 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 

 rådmann 

 

Konst.kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Teknisk forvaltning 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Ferat Berisha       

Hofgaards gate 4 

 

3510 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/2767-12 24272/19 610  28.05.2019 

 

Vannavgift 2017 - vi starter saken din på nytt 

 

Viser til tidligere korrespondanse og henvendelser om forbruk og vannavgift for 2017.  

 

Ringerike kommune har gått igjennom saken din. Vi ser at vår saksbehandling og 

veiledning til deg har vært upresis. Derfor velger vi å starte saken på nytt, og gir deg en 

ny mulighet til å klage på vannavgiften for 2017. 

 

Du har tidligere klaget på vannavgiften for 2017, og vi har flere brev fra deg hvor du skriver 

hvorfor du mener vannavgiften ikke er riktig. Hvis du ønsker å komme med flere opplysninger 

så har du mulighet til dette. I såfall, så må du sende oss dette skriftlig, innen 16.06.2019. Du 

kan sende det på epost til postmottak@ringerike.kommune.no eller du sende det i vanlig post 

til Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.  

 

Når vi har mottatt tilbakemelding fra deg, så vil vi ta stilling til forbruket og vannavgift for 

2017. Da vil vi fatte et enkeltvedtak som vi sender til deg. Dersom du ikke er enig i dette 

vedtaket, har du mulighet til å klage på vedtaket og det vil være kommunal klagenemnd som 

behandler klagen din. 

 

Ringerike kommune har varslet om tvangsutlegg for skyldig vannavgift. Vi har mottatt brev fra 

deg hvor du ber om at saken stilles i bero frem til klagen er avgjort. Ringerike kommune 

bekrefter vi ikke vil kreve inn pengene før klagen din er behandlet på nytt, og du har fått et 

endelig vedtak i saken.  

 

 

Med hilsen   

  

 

  

Cornelis Cliteur   

enhetsleder   

  Vidar Moholdt 

  saksbehandler 

   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/2767-12 24272/19 610  28.05.2019 

 

Vannavgift 2017 - vi starter saken din på nytt 

 

Viser til tidligere korrespondanse og henvendelser om forbruk og vannavgift for 2017.  

 

Ringerike kommune har gått igjennom saken din. Vi ser at vår saksbehandling og 

veiledning til deg har vært upresis. Derfor velger vi å starte saken på nytt, og gir deg en 

ny mulighet til å klage på vannavgiften for 2017. 

 

Du har tidligere klaget på vannavgiften for 2017, og vi har flere brev fra deg hvor du skriver 

hvorfor du mener vannavgiften ikke er riktig. Hvis du ønsker å komme med flere opplysninger 

så har du mulighet til dette. I såfall, så må du sende oss dette skriftlig, innen 16.06.2019. Du 

kan sende det på epost til postmottak@ringerike.kommune.no eller du sende det i vanlig post 

til Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.  

 

Når vi har mottatt tilbakemelding fra deg, så vil vi ta stilling til forbruket og vannavgift for 

2017. Da vil vi fatte et enkeltvedtak som vi sender til deg. Dersom du ikke er enig i dette 

vedtaket, har du mulighet til å klage på vedtaket og det vil være kommunal klagenemnd som 

behandler klagen din. 

 

Ringerike kommune har varslet om tvangsutlegg for skyldig vannavgift. Vi har mottatt brev fra 

deg hvor du ber om at saken stilles i bero frem til klagen er avgjort. Ringerike kommune 

bekrefter vi ikke vil kreve inn pengene før klagen din er behandlet på nytt, og du har fått et 

endelig vedtak i saken.  

 

 

Med hilsen   

  

 

  

Cornelis Cliteur   

enhetsleder   

  Vidar Moholdt 

  saksbehandler 

   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunal klagenemnd 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/5202-4   Arkiv: GNR 34/41, 

236/45  

 

 

Behandling - Klage - avgift hyttefeiing  
 

Forslag til vedtak: 

 

Klagen tas ikke til følge 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det er kommet to formelle klager på feiegebyr. Klagene oppfyller ikke vilkårene om at kun 

ildsted som ikke er i bruk kan unntas feiegebyr.  For å dokumentere det må ildstedet enten 

være fysisk frakoblet eller plombert (dvs ikke mulig å bruke). 

 

Innledning / bakgrunn 

Det er kommet to klager i forbindelse fakturering av gebyrer for feiertjenester etter ny lokal 

forskrift vedtatt av kommunestyret.  

 

Beskrivelse  

Klagen begrunnes ikke noe ytterligere foruten at vedkommende er uenig i tjenesten. Ettersom 

det ikke er oppgitt noen gyldige grunner, som nevnt over, for at gebyret skal kunne fjernes ser 

ikke rådmann at klagen kan tas til følge.  

 

 

Juridiske forhold  

Prinsipielt blir det feil å gi medhold til en klager som ikke oppfyller unntaksbestemmelsene om 

at fyringsanlegget skal plomberes eller ikke være i bruk for å unngå feiegebyr.  

 

Økonomiske forhold 

Det enkelte gebyr i seg selv gir liten innvirkning på økonomien til feiervesenet. 

 

Rådmannens vurdering 

I 2016 vedtok Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at alle brannobjekter 

inkludert fritidsboliger skal inngå i feieoppgavene til feiervesenet. Det vil si at kommunen ikke 

kan basere seg på at den enkelte hytte- eller boligeier feier og fører tilsyn på egen eiendom selv 



- 

om eier har kompetanse til dette. Kommunestyret i Ringerike vedtok hvordan finansieringen av 

tjenesten skal bli utført og det ble valgt et flatt gebyr. Dette ble blant annet begrunnet med at 

denne type fakturering tidligere har ført til få klager og er mest mulig stabil i forhold til 

inntekter. Den nye ordningen har naturlig nok ført til noe støy da dette er en ny utgift man må 

forholde seg til. Erfaringer fra tidligere er at etterskuddsvis betaling har ført til flere klager da 

det blir et høyt gebyr som varierer fra år til år. 

 

For å unngå feiegebyr må ildstedet være frakoblet skorstein eller plombert, det vil si at det ikke 

er mulig å benytte ildstedet.  

 

 

Vedlegg 

 Klager på avgift for hyttefeiing 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst.kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Klagenemda 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/316-2   Arkiv: M80  

 

 

Behandling av klage - feiegebyr  
 

Forslag til vedtak: 

 

Klagen tas ikke til følge. 

 

 

  

 

 

Sammendrag 

Det er kommet to formelle klager på feiegebyr. Klagene oppfyller ikke vilkårene om at kun 

ildsted som ikke er i bruk kan unntas feiegebyr.  For å å dokumentere det må ildstedet enten 

være fysisk frakoblet eller plombert (dvs ikke mulig å bruke). 

 

Innledning / bakgrunn 

Det er kommet to klager i forbindelse fakturering av gebyrer for feiertjenester etter ny lokal 

forskrift vedtatt av kommunestyret.  

 

Beskrivelse av saken 

Klagen begrunnes med at det er en liten hytte som eier i alle år har feiet selv og det over en 

lang periode ikke har vært pipebrann på stede. I forhold til gass som også er et tilsynspunkt har 

eier også god kompetanse. Eier antar også at den sentrale forskriften ikke har til hensikt å 

ramme mindre hytter men at det er beregnet på hyttefelter. Hytteeieren ønsker å betale full pris 

for en vurdering av fyringsanlegget og at en feier skal komme opp å verifisere det han hevder. 

 

Årsaken til at det ikke kan verifiseres en gang ved inspeksjon er at hytten da faller utenfor 

kommunens internkontrollsystem som igjen fører til at ved salg vil ny eier ikke ha de samme 

forutsetningene som nåværende eier har. 

 



- 

Juridiske forhold  

Prinsipielt blir det feil å gi medhold til en klager som ikke oppfyller unntaksbestemmelsene om 

at fyringsanlegget skal plomberes eller ikke være i bruk for å unngå feiegebyr.  

 

Økonomiske forhold 

Det enkelte gebyr i seg selv gir liten innvirkning på økonomien til feiervesenet. 

 

Rådmannens vurdering 

I 2016 vedtok Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at alle brannobjekter 

inkludert fritidsboliger skal inngå i feieoppgavene til feiervesenet. Det vil si at kommunen ikke 

kan basere seg på at den enkelte hytte- eller boligeier feier og fører tilsyn på egen eiendom selv 

om eier har kompetanse til dette. Kommunestyret i Ringerike vedtok hvordan finansieringen av 

tjenesten skal bli utført og det ble valgt et flatt gebyr. Dette ble blant annet begrunnet med at 

denne type fakturering tidligere har ført til få klager og er mest mulig stabil i forhold til 

inntekter. Den nye ordningen har naturlig nok ført til noe støy da dette er en ny utgift man må 

forholde seg til. Erfaringer fra tidligere er at etterskuddsvis betaling har ført til flere klager da 

det blir et høyt gebyr som varierer fra år til år. 

 

For å unngå feiegebyr må ildstedet være frakoblet skorstein eller plombert, det vil si at det ikke 

er mulig å benytte ildstedet. Klager beskriver ikke noen av disse gyldige grunner for at klager 

skal kunne slippe gebyr, Rådmann ser derfor ikke at klagen derfor kan tas til følge.  

 

Vedlegg 

 Nye regler om feiing av piper.docx 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 

 rådmann 

 

Konst.kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 
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Ringerike brann – og redningstjeneste 
Forebyggende avdeling 
Feiervesenet 
 
feier@ringerike.kommune.no                               18.12.2018        
 
Til: Tollef Buttingsrud 
 

Nye regler om feiing av piper, tilsyn av ”fyringsanlegg” og 

kontroll av brannsikkerhet på alle hytter på Øyangen. 
 
Innledning:  
Jeg refererer til hyggelig og konstruktiv tel. samtale med deg fredag 14.12.2018 der 
vi kort diskuterte det utsendte brevet om feiing av hytter generelt og på de små 
skogshyttene på Øyangen spesielt.   
 
Det oppgitte målet til Feiervesenet i Ringerike Kommune er å  
redusere antall dødsbranner. Dette er sett isolert et mål det står respekt av, men 
samtidig bør man ikke overdrive.  
Jeg har vært på Øyangen siden 1938, og på disse 80 årene har det ikke vært  brann i 
en eneste hytte  på Øyangen. Jeg tror det er 3 årsaker til det: 

 De fleste renser piper og ovner regelmessig. 

 Mange hytter brukes bare noen få uker per år.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Mange hytter brukes for det meste bare på sommeren og da blir det minimal 
belastning på vedovner og piper.                                                            

 
Uansett, jeg er helt enig i at alle pipeløp bør feies, men av hvem, og til hvilken 
kostnad? Det som fikk meg til å skrive denne mailen var at jeg fikk en uventet 
regning på kr. 875 i posten for feiing av 2 pipeløp som forfaller til betaling den 
20.12.2018. Dette er en ren forskudds betaling ettersom det står i brevet som vi har 
fått at det vil ta noen år før jeg kan regne med at feiing blir utført. Ordet ”noen år” 
betyr 2 år eller mer.   
Dvs tidligst sommeren 2021. Jeg sa under telefon samtalen med deg at jeg ikke 
betaler den utsendte regningen, og du ba meg å returnere regningen til feiervesenet. 
Regningen sendes i separat post.  
                                                                                                                                                                       
Denne hendelsen fikk meg til å finlese skrivet fra Feiervesenet, og tenke etter hva er 
det som har fått lokale politikere  til å vedta at feiere skal slite seg ut med å frakte 
tungt utstyr gjennom skogen og/eller opp i og ut av en båt, som på forhånd må være 
fraktet opp til Øyangen ? 

 
Angående båt på Øyangen: Det er mange grunner på Øyangen. Hvis man ikke er 
kjent kan man lett kjøre på grunn. Jeg har laget et dybdekart over Øyangen, og i 

samarbeid med Kartverket på Hønefoss ble det utgitt i regi av Øyangen Vel som 

fikk alle inntektene ved salget  (mens jeg var leder av vellet). Jeg sender deg et slikt 
kart.   
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 Generell info: 
I 2016 kom det riksdekkende regler for feiing av skorsteiner og kontroll av ildsteder 
på alle fritidsboliger og  hytter i Norge.  Ettersom dette er et politisk vedtak på 
nasjonalt nivå er det de ulike kommunestyrene som har ansvar for at dette 
gjennomføres på en måte som er anpasset til de lokale forhold.  
Da disse reglene ble vedtatt tenkte de sentrale politikerne sikkert på dagens store  
”hyttebyer” med hytter på 100++ kvm. der feieren kunne kjøre sitt utstyr til hyttedøra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
På Øyangen er det veldig spredt bebyggelse med gamle hytter på maks  
50 kvm. Min tømmerhytte er byget i 1941. Mange av hyttene på Øyangens østside 
(inkl.øyene) ligger dessuten langt fra kjørbar vei, hvilket er et eksempel på at en lokal 
løsning er nødvendig.  
Til min hytte tar det ca 40 minutter å gå fra  Uglaveien (hvis man er kjent og finner 
gjengrodde stier) 
 
Det er mye Kommunestyrets politikerne ikke har tenkt på når de har fattet å innføre 
dette vedtaket om nasjonale regler på Øyangen.    
Det er et ordtak som heter  

”Ingen regler uten unntak”  
og dette bør i høyeste grad gjelde for deler av hyttene på Øyangen. Husk at hyttene 
det er snakk om er små hytter (fra 35 til maks 50 kvm.), har store tomter, og det er 
derfor langt mellom hyttene.  

 
Punkter i brevet fra Feiervesenet: 

 I brevet fra Feiervesenet kreves det av hytteeierne at de tar ansvar for 
sikkerheten til feieren mens han er på hyttetaket. Krever dette ansvaret at 
hytteeieren bør tegne en egen årlig forsikring? 

 Det kreves videre at alle hytteeiere monterer taksikringsutstyr, bl.a. en fast 
stige eller lignende på taket, som feieren kan gå på.  Dette vil imidlertid hindre 
at snø raser av taket på den ene siden. Dermed får man farlig skjevbelastning 
av hytta. Jmf. korthuseffekten. 

 Det forutsettes at alle hytteeiere er tilstede under kontrollen, som utføres på 
normal arbeidstid. Det innebærer at hytteeieren må ta en feriedag av sin 
feriekvote, mens kona er på  jobb og barna på skolen.  

 I tillegg til å  feie pipeløpet skal feieren gi råd om vedfyring til folk som har hatt 
hytte på Øyangen i mange 10-år. Dessuten gi råd om oppbevaring av parafin 
og propan. 

 Gi info om rømningsveier fra en liten hytte på maks 50 kvm ? 

 
Min hyttesikkerhet mot brann: 
Jeg har selv feid mine pipeløp i ca 50 år, og vil anbefale folk å kjøpe et komplett 
feieutstyr (skorsteinsbørste + lodd + tau) hos Clas Ohlson. 
Pris ca kr 660. Etter i alle fall 80 år uten pipebrann på Øyangen går jeg ut i fra at de 
som bruker hyttene sine mye har sørget for å holde pipene sine rene.  
I tillegg til dette har jeg en 6 kg. brannslukker og et brannteppe i hver hytte, og 
seriekoblede røykvarslere i hvert soverom og en i stua.   
I tillegg en hageslange, en el.hagepumpe og et 2 kw. aggregat. Dette er ikke 
påkrevet, men jeg har det i alle fall.  
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Propan og parafin: Jeg tror at de fleste bruker propan til matlaging og til kjøleskap i 
dag. Og det er nok mange som har solcelle belysning, hvilket  innebærer at bruken 
av parafin til belysning er redusert.  
Det man bør huske på er at de røde propangass slangene bør byttes i alla fall hvert 
4-5 år. De har altså begrenset holdbarhet.  For øvrig har  jeg jobbet hos Esso 
Chemical AB i Sverige som vedlikeholds sjef. De produserte LPG gass (Eten, Etan, 
Propen, Propan, Buten, Butan) slik at kunnskapen om gass er vel ivaretatt.  

 
Konklusjon: 
  

 Faktura nummer 100180610 med forfall 20.12.2018  betales ikke. Den gjelder 
forskuddsbetaling for hyttefeiing som jeg ikke har bestilt. Vennligst meddel 
dette til regnskaps kontoret så jeg ikke får purregebyr.  

 Jeg aksepterer å betale full pris for ett engangs inspeksjons besøk til 

sommeren 2019 for en feier. Jeg vil etter avtale hente feieren på Jonsetangen 
med båt, og bringa ham tilbake. Hensikten med dette besøket er å kontrollere at det 
jeg har sagt  er riktig.  

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Scott H. Rønnes 
Vestre vei 27 
1397 Nesøya  
Gårds- og bruksnummer: 132/35 
scott.ronnes@online.no 
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