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Sak PS  77/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR 

NYDYRKING YNGVE AKSELSEN 
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune godkjenner plan og gir tillatelse til nydyrking av dyrkbart areal på 
eiendommen gnr 34 bnr 24 i Brenngam. 
Begrunnelse: 

- Berørte fagmyndigheter har ingen innveninger til søknaden. 
- Tiltaket berører ingen miljøverdier av spesiell karakter. 
- Søkeren har behov for areal for grovfòrproduksjon. 

 
Vilkår: 
Dersom det under arbeidet støtes på fredede objekter, gjennstander eller spor fra eldre tid må 
arbeidet avsluttes og kommunen og fagmyndighet varsles 
 
Hjemmel: Forskrift om nydyrking. 
 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommune godkjenner plan og gir tillatelse til nydyrking av dyrkbart areal på 
eiendommen gnr 34 bnr 24 i Brenngam. 
Begrunnelse: 

- Berørte fagmyndigheter har ingen innveninger til søknaden. 
- Tiltaket berører ingen miljøverdier av spesiell karakter. 
- Søkeren har behov for areal for grovfòrproduksjon. 

 
Vilkår: 
Dersom det under arbeidet støtes på fredede objekter, gjennstander eller spor fra eldre tid må 
arbeidet avsluttes og kommunen og fagmyndighet varsles 
 
Hjemmel: Forskrift om nydyrking. 
 
 
  

Sak PS  78/15 
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Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ENDRINGER PÅ 

EIENDOM 36/8/52 OG 36/202  
 
 
Innstilling: 

1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kjøllefjord (Planid: 2022200501) for 
oppføring av bygning utenfor byggelinje mot veg, bygging på område avsatt til 
kommunalteknisk anlegg og bruksendring av område for offentlig bebyggelse til 
lokale for produksjon og kafé drift innvilges, jfr. Plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
Etter kommunens samlede vurdering vil behovet for offentlig bebyggelse bortfalle ved 
oppføring av nytt rådhus da tidligere bruk vil bli flyttet til rådhuset. Det er i dag ikke 
behov/ planer om kommunalteknisk anlegg på området og eventuelt kan dette 
etableres på annet område. Utvidelse av bygget over byggegrense mot veg vil ikke 
medføre vesentlig ulemper i forhold til vegens beskaffenhet og lokalitet. 
 

2. Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det 
samme gjelder dersom arbeidet innstilles over lengre tid en 2 år, jfr. Pbl § 21-9. 

 
3. Gebyr 

Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr, jfr. Forskrift om gebyr for 
behandling/ forvaltning etter plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (lokal 
forskrift for Lebesby kommune). Gebyrforskriften ligger på kommunens hjemmeside: 
www.lebesby.kommune.no 

 
4. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. 
Klagen sendes Lebesby kommune. 
 
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført 
adresse. 
 
Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og 
de grunner som anføres klagen. 

 
 
Behandling: 
 
Saken utsettes. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes. 
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Sak PS  79/15 
 
 
Sakstittel:  39/1/19 - DISPENSASJON FOR FREMFØRING AV VEG 

TIL HYTTE JAN ERLING AKSELSEN 
 
 
Innstilling: 

1. Søknad om dispensasjon fra LNF-C sonen av kommunens arealplan for fremføring av 
veg til eksisterende hytte (39/1/19) i Oksevågdalen innvilges, jfr. Plan- og 
bygningsloven § 19-2. 
 
Begrunnelse for dette er at Lebesby kommune ønsker å legge til rette for enklere 
tilgang til fritidsboliger. 
 

2. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 
 Vegen må legges slik at den ikke blir til hinder for ferdsel og reintrekk ved 

f.eks. grøfting og gjerder/ bom, og at det ikke utføres større maskinelle inngrep 
som ødelegger naturen mer enn nødvendig for å komme til hytten. 

 NB! Denne tillatelsen gjelder kun dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 
19-2. Arbeidet kan derfor ikke settes i gang før det søkes og er gitt tillatelse fra 
kommunen om bygging av tiltak (veg) etter plan- og bygningsloven § 20-1. 

 
3. Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det 

samme gjelder dersom arbeidet innstilles over lengre tid enn 2 år, jfr. Pbl § 21-9. 
 
4. Gebyr 

Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr, jfr. Forskrift om gebyr for 
behandling/ forvaltning etter plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (lokal 
forskrift for Lebesby kommune). Gebyrforskriften ligger på kommunens hjemmeside: 
www.lebesby.kommune.no 

 
5. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. 
Klagen skal sendes Lebesby kommune. 
 
Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse. 
 
Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og 
de grunner som anføres klagen. 

 
 
Behandling: 
Stine Akselsen inhabil i saken. 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 
1. Søknad om dispensasjon fra LNF-C sonen av kommunens arealplan for fremføring av 

veg til eksisterende hytte (39/1/19) i Oksevågdalen innvilges, jfr. Plan- og 
bygningsloven § 19-2. 
 
Begrunnelse for dette er at Lebesby kommune ønsker å legge til rette for enklere 
tilgang til fritidsboliger. 
 

2. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 
 Vegen må legges slik at den ikke blir til hinder for ferdsel og reintrekk ved 

f.eks. grøfting og gjerder/ bom, og at det ikke utføres større maskinelle inngrep 
som ødelegger naturen mer enn nødvendig for å komme til hytten. 

 NB! Denne tillatelsen gjelder kun dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 
19-2. Arbeidet kan derfor ikke settes i gang før det søkes og er gitt tillatelse fra 
kommunen om bygging av tiltak (veg) etter plan- og bygningsloven § 20-1. 

 
3. Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det 

samme gjelder dersom arbeidet innstilles over lengre tid enn 2 år, jfr. Pbl § 21-9. 
 
4. Gebyr 

Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr, jfr. Forskrift om gebyr for 
behandling/ forvaltning etter plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (lokal forskrift 
for Lebesby kommune). Gebyrforskriften ligger på kommunens hjemmeside: 
www.lebesby.kommune.no 

 
5. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. 
Klagen skal sendes Lebesby kommune. 
 
Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse. 
 
Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og 
de grunner som anføres klagen. 
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Sak PS  80/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FLYTTING AV 

HYTTETOMT I KIFJORD HYTTEFELT BERNT REIDAR 
FREDRIKSEN 

 
 
Innstilling: 

1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kifjord hyttefelt (Planid: 
2022198003) sin bestemmelse pkt. 1, 2 og 6 for flytting av punktfeste/ tomt nr. 75 
innvilges, jfr. Plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
Etter kommunens samlede vurdering vil flyttingen ikke medføre vesentlig ulemper for 
hyttefeltet eller allmenn ferdsel. Det er også tidligere gjennomført flytting av tomt nr. 
77 i samme felt. 
 

2. Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det 
samme gjelder dersom arbeidet innstilles over lengre tid en 2 år, jfr. Pbl § 21-9. 

 
3. Gebyr 

Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr, jfr. Forskrift om gebyr for 
behandling/ forvaltning etter plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (lokal 
forskrift for Lebesby kommune). Gebyrforskriften ligger på kommunens hjemmeside: 
www.lebesby.kommune.no 
 

4. Klagerett 
I samsvar med Forvaltingslovens § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. Klagen 
sendes Lebesby kommune. 
 
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag dette brevet kommer fram til påført adresse. 
 
Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og 
de grunner som anføres klagen. 

 
 
Behandling: 
&& 
Marte Rasmussen inhabil. 
Bård Rasmussen inhabil. 
 
Som innstilling.  
*** Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kifjord hyttefelt (Planid: 
2022198003) sin bestemmelse pkt. 1, 2 og 6 for flytting av punktfeste/ tomt nr. 75 
innvilges, jfr. Plan- og bygningsloven § 19-2. 
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Etter kommunens samlede vurdering vil flyttingen ikke medføre vesentlig ulemper for 
hyttefeltet eller allmenn ferdsel. Det er også tidligere gjennomført flytting av tomt nr. 
77 i samme felt. 
 

2. Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det 
samme gjelder dersom arbeidet innstilles over lengre tid en 2 år, jfr. Pbl § 21-9. 

 
3. Gebyr 

Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr, jfr. Forskrift om gebyr for 
behandling/ forvaltning etter plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (lokal forskrift 
for Lebesby kommune). Gebyrforskriften ligger på kommunens hjemmeside: 
www.lebesby.kommune.no 
 

4. Klagerett 
I samsvar med Forvaltingslovens § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. Klagen 
sendes Lebesby kommune. 
 
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag dette brevet kommer fram til påført adresse. 
 
Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og 
de grunner som anføres klagen. 
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Sak PS  81/15 
 
 
Sakstittel:  HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I 

EIENDOMSSKATT  
 
Innstilling: 
 
Det vises til Finansdepartementets høringsnotat 18.juni 2015 hvor det foreslås å fjerne 
eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner i verk og bruk. 
 
Lebesby kommune er sterkt imot forslaget til endringer i eiendomsskatteregelverket. 
Forslagene innebærer et stort inntektstap for en liten kommune som Lebesby.  
 
Befolkningen og lokalpolitikerne har vært positiv til store utbygger som vindkraftverk og 
kraftlinjer i våre lokalområder.  Det med eiendomsskatteinntekter har vært en vesentlig faktor 
til den positive holdningen, en kompensasjon for naturinngrepene. Dersom kommunen ikke 
skal få noe igjen for tap av natur og friluftsområder så er et viktig argument og insitament for 
en positiv behandling lokalt borte.   
 
For øvrig slutter Lebesby kommune seg til uttalelsen fra Landssammenslutningen for norske 
vasskraftkommuner(LVK) og uttalelsen fra Kommunesektorens organisasjon (KS).  
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Det vises til Finansdepartementets høringsnotat 18.juni 2015 hvor det foreslås å fjerne 
eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner i verk og bruk. 
 
Lebesby kommune er sterkt imot forslaget til endringer i eiendomsskatteregelverket. 
Forslagene innebærer et stort inntektstap for en liten kommune som Lebesby.  
 
Befolkningen og lokalpolitikerne har vært positiv til store utbygger som vindkraftverk og 
kraftlinjer i våre lokalområder.  Det med eiendomsskatteinntekter har vært en vesentlig faktor 
til den positive holdningen, en kompensasjon for naturinngrepene. Dersom kommunen ikke 
skal få noe igjen for tap av natur og friluftsområder så er et viktig argument og insitament for 
en positiv behandling lokalt borte.   
 
For øvrig slutter Lebesby kommune seg til uttalelsen fra Landssammenslutningen for norske 
vasskraftkommuner(LVK) og uttalelsen fra Kommunesektorens organisasjon (KS).  
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Sak PS  82/15 
 
 
Sakstittel:  EKSTRABEVILLING - KIRKELIG FELLESRÅD  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby Formannskap innvilger et ekstra tilskudd for 2015 til Lebesby Kirkelige Fellesråd for 
vedlikehold av Lebesby Kirke med totalt 70 000.- 
 
 
Behandling: 
 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby Formannskap innvilger et ekstra tilskudd for 2015 til Lebesby Kirkelige Fellesråd for 
vedlikehold av Lebesby Kirke med totalt 70 000.- 
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Sak PS  83/15 
 
 
Sakstittel:  BYGGING RÅDHUS  
 
 
Innstilling: 
 
Sak lagt fram i FS-møtet 8.9.15 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Formannskapet: 
Formannskapet er orientert om endringer i forbindelse med arbeidstilsynets merknader, og at 
dette medfører en ekstra kostnad på kr. 350 000.-. 
Dette tas med i investeringsbudsjettet for 2016. 
 
Som forslag. 
*** Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 
Formannskapet er orientert om endringer i forbindelse med arbeidstilsynets merknader, og at 
dette medfører en ekstra kostnad på kr. 350 000.-. 
Dette tas med i investeringsbudsjettet for 2016. 
 
 
 




