
Lebesby kommune 
 

 

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no    
Postboks 38 Strandveien 149 Telefon: 7849 9555 Bankkonto: 4961.72.00235 
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 7849 8467 Bankkonto skatt: 6345.06.20221 
 www.lebesby.kommune.no org.nr.:  940 400 392 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus   
Møtedato: 26.11.2015 Tid: kl. kl. 12:30 
 
Til stede på møtet: 

Navn Møtt 
10.Ingilæ, Henry  x 

01.Akselsen, Stine  x 

02.Pedersen, Bjørn  x 

03.Rafaelsen, Sigurd K  x 

06.Sørbø, Ingunn  x 

17.Arnrup-Øien, Hanne  x 

09.Pedersen, Leif  Forfall 
    

Varainnkalte:  

11.Bøgeberg, Arnkjell  x 
 
Fra adm. (evt. andre): Harald Larssen, Anne Lill Fallsen 
  
Innkalling: OK 
Merknader: OK 
Behandlede saker: PS 97-111/15  

Orienteringssak v/Ordfører om Chrisfestivalen. 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
Kjøllefjord, 26. november 2015 
 
 
Stine Akselsen 

  
Bjørn Pedersen 

  
 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
 
 
Ingunn Sørbø 

  
Hanne Arnrup-Øien 

  
 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
 
 
Sigurd K. Rafaelsen 

  
Arnkjell Bøgeberg 

  
Henry Ingilæ 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
 



  

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
97/15 15/798   
 BUDSJETT - OG ØKONOMIPLAN 2016 - 2019  

 
98/15 15/875   
 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT 2016  

 
99/15 15/796   
 KOMMUNALE AVGIFTER 2016  

 
100/15 15/892   
 SALG AV BIBLIOTEK - OG NÆRINGSBYGG  

 
101/15 15/842   
 SALG AV EIENDOMMER NORDKAPPREGIONEN HAVN IKS  

 
102/15 15/646   
 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND -   

STEIN KÅRE RØVIK AS 
 

103/15 15/771   
 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LIKVIDITETSLÅN  

 
104/15 15/795   
 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 

ARNKJELL BØGEBERG 
 

105/15 15/501   
 22/19 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNENS AREALPLAN 

OSKAR OLSEN 
 

106/15 15/2   
 SØKNAD OM TOMTEFESTE FISKERIBYGG AS 

 
107/15 15/854   
 VALG MEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET I PPD MIDT-

FINNMARK IKS I PERIODEN 2015 - 2019  
 

108/15 15/119   
 AVTALE MED NERGÅRD OG POLAR  

 
109/15 15/894   
 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV, UNGDOMSRÅDET SIV IRENE 

BØGEBERG 
 

Side 2 av 29 



  

 
 
110/15 15/692   
 VALG AV ADMINISTRASJONSUTVALG 2015 - 2019  

 
111/15 15/908   
 RIVING AV BU PÅ GNR 36 BNR 1 FNR 86 OG UTFYLLING 
 
Referatsak 
2/15 15/902   
 FLYKTNINGSITUASJONEN  

 
 

 

Side 3 av 29 



  

 

Sak PS  97/15 
 
Sakstittel:  BUDSJETT - OG ØKONOMIPLAN 2016 - 2019  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 med følgende: 

1. Kommunalt skattøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene. 
2. Kommunestyret vedtar budsjettrammer og planforutsetninger for perioden 2016-2019 
3. Kommunestyret vedtar sektorenes nettoramme slik det fremgår av vedlegg nr 1 i 

budsjettforslaget fra rådmannen. 
4. Kommunestyret vedtar de planfortsetningene og prioriteringene som er gjort for 

sektorene i vedlagte økonomiplan 
5. Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet, og gjøre 

nødvendige endringer underveis i budsjettåret. 
6. Kommunestyret vedtar investeringer for 6,9 mill i 2015, hvorav 3 Mill finansieres med 

bruk av ubrukte lånemidler og 3,9 mill overføres fra driftsbudsjettet. 
7. Kommunestyret vedtar å gi rådmannen fullmakt til å gjøre forpliktelser på inntil 4 mill 

for budsjett 2017 i forbindelse med eventuell utlysing av anbudspakke Vann/Avløp. 
8. Kommunestyret vedtar låneopptak på 2.0 mill i startlån for videreformidling fra 

Husbanken  
 
 
Behandling: 
 
Tilleggsforslag fra LTL: 
Lebesby kommune åpner skolen på Veidnes fra skoleåret 2016/2017 og ønsker med det å tilby 
skoleplass til skolepliktige barn på stedet. Lebesby kommune vil bidra til å styrke grunnlaget 
for bosetning i kommunens bygder. Veidnes har de siste året hatt en positiv utvikling som 
kommunen ønsker å støtte opp om. Å gjenåpne skolen, og på den måten gi barnefamilier 
mulighet til å etablere seg på stedet, vil i så måte være et av kommunens viktigste bidrag.  
 
Skolen åpnes som en filial under Kjøllefjord skole, og det skal foretas en evaluering av 
ordningen etter første skoleår. 
 
FS ber administrasjon legge inn Veidnes skole som et tillegg i budsjettets ramme for 
oppvekstsektoren. 
 
Votering: Falt 2 mot 5 stemmer. 
 
 
*** Som innstilling.  
Enstemmig vedtatt. 
 
Protokolltilførsel fra AP: 
LAP vil legge sitt budsjettforslag fram for kommunestyret 16. desember.  
Vi vil samtidig foreslå å endre pkt. 5 i rådmannens innstilling til ”Rådmannen gis fullmakt til 
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å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet, og gjøre nødvendige endringer underveis i 
budsjettåret i samråd med hovedtillitsvalgte og fagforeningene. 
 
Protokolltilførsel fra SV: 
Lebesby SV ønsker å legge fram sitt eget budsjettforslag ved kommunestyremøte 16.12.15. 
 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommunestyre vedtar Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 med følgende: 

1. Kommunalt skattøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene. 
2. Kommunestyret vedtar budsjettrammer og planforutsetninger for perioden 2016-2019 
3. Kommunestyret vedtar sektorenes nettoramme slik det fremgår av vedlegg nr 1 i 

budsjettforslaget fra rådmannen. 
4. Kommunestyret vedtar de planfortsetningene og prioriteringene som er gjort for 

sektorene i vedlagte økonomiplan 
5. Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet, og gjøre 

nødvendige endringer underveis i budsjettåret. 
6. Kommunestyret vedtar investeringer for 6,9 mill i 2015, hvorav 3 Mill finansieres med 

bruk av ubrukte lånemidler og 3,9 mill overføres fra driftsbudsjettet. 
7. Kommunestyret vedtar å gi rådmannen fullmakt til å gjøre forpliktelser på inntil 4 mill 

for budsjett 2017 i forbindelse med eventuell utlysing av anbudspakke Vann/Avløp. 
8. Kommunestyret vedtar låneopptak på 2.0 mill i startlån for videreformidling fra 

Husbanken  
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Sak PS  98/15 
 
 
Sakstittel:  UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT 2016  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Eiendomskatteloven § 2 å skrive ut 
eiendomsskatt i Lebesby kommune for skatteåret 2016 som følger: 
 
1. Det skrives ut eiendomsskatt på 

a. faste eiendommer (bolig og næringseiendommer) i område utbygd på 
    byvis – det vil si Kjøllefjord/Snattvika – jf. esktl. § 3 e) 
 
b. Verk og bruk i hele kommunen - jf. esktl. § 3 e) 

 
2. Skattesatsen settes til 7 promille – jf. esktl. § 11 
 
3. Bunnfradrag for boligeiendommer fastsettes til 50 % av takst–jf. esktl. §11 andre ledd 
 
4. Eiendomsskatten betales i 4 terminer med forfall 25.02.2016 – 25.05.2016 – 
    25.08.2016 og 25.11.2016 – jf. esktl. § 25 
 
5. Eiendomsskattetakstene for 2016 blir fastsatt med takstene for 2015 som basis, 
    justert for sluttførte rettinger/klagesaker samt relevante endringer på den enkelte eiendom. 
 
6. Eiendomsskattevedtekter for Lebesby kommune vedtatt i kommunestyret desember 
    2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2016 – jf. esktl. § 10 
 
7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas etter 
    eiendomsskatteloven § 7 bokstav c) i 20 år, eller til kommunestyret a) endrer 
    antall fritaksår eller b) opphever fritaket 
 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Eiendomskatteloven § 2 å skrive ut 
eiendomsskatt i Lebesby kommune for skatteåret 2016 som følger: 
 
1. Det skrives ut eiendomsskatt på 

a. faste eiendommer (bolig og næringseiendommer) i område utbygd på 
    byvis – det vil si Kjøllefjord/Snattvika – jf. esktl. § 3 e) 
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b. Verk og bruk i hele kommunen - jf. esktl. § 3 e) 

 
2. Skattesatsen settes til 7 promille – jf. esktl. § 11 
 
3. Bunnfradrag for boligeiendommer fastsettes til 50 % av takst–jf. esktl. §11 andre ledd 
 
4. Eiendomsskatten betales i 4 terminer med forfall 25.02.2016 – 25.05.2016 – 
    25.08.2016 og 25.11.2016 – jf. esktl. § 25 
 
5. Eiendomsskattetakstene for 2016 blir fastsatt med takstene for 2015 som basis, 
    justert for sluttførte rettinger/klagesaker samt relevante endringer på den enkelte eiendom. 
 
6. Eiendomsskattevedtekter for Lebesby kommune vedtatt i kommunestyret desember 
    2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2016 – jf. esktl. § 10 
 
7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas etter 
    eiendomsskatteloven § 7 bokstav c) i 20 år, eller til kommunestyret a) endrer 
    antall fritaksår eller b) opphever fritaket 
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Sak PS  99/15 
 
 
Sakstittel:  KOMMUNALE AVGIFTER 2016  
 
 
Innstilling: 
  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for vann med 7 %, til følgende 

satser for 2016: 
    

kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Bruksareal inntil 100 m² 4 828,92 6 036,16

  Minsteavgift for vannmåler 4 828,92 6 036,16

  Målt forbruk pr. m³ 12,06 15,08

  Tilknytningsavgift inntil 100 m² 4 945,87 6 182,34

  Bruksareal inntil 50 m² 2 414,46 3 018,08

        

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for avløp med 2 %, til følgende 
satser for 2016: 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Bruksareal inntil 100 m² 2 367,83 2 959,79

  Tilknytningsavgift inntil 100 m² 3 145,88 3 932,35

        

  Lebesby kommune vedtar å fakturere for slamtømming 4 ganger i året 
for slam inntil 5 m³. 1/8 del av gebyret hver tredje måned for 
slamtømming annen hvert år. 
Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for renovasjon med 7,0 %, og 
slamtømming med 1,0 % til følgende satser for 2016: 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Husholdningsavfall pr. abonement 4 768,99 5 961,23

  Næring/kommune pr. abonement 4 998,48 6 248,09

  Tømming av slam inntil 5 m³ 2 653,23 3 316,54

  - Pr. m³ (5-20 m³) 512,84 641,05

  - Pr. m³ (20-100 m³) 449,58 561,98

  - Utrykning pr. gang næring/kommune 623,54 779,42

        

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for feiing og kontroll med 10,0 
%, til følgende satser for 2016: 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 
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  Feiing pr. pipeløp 577,15 721,44

  Kontroll pr. bygg 646,83 808,53

  
 

      

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for diverse varer og tjenester 
med 2,0 %, til følgende satser for 2016: 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Leie av hjullaster med fører 801,13 1 001,41

  Leie av hjullaster med fører - strøing inkl. sand 1 560,60 1 950,75

  Leie av hjullaster med fører - kosting 1 144,44 1 430,55

  Leie av hjullaster uten fører 467,32 584,15

  Leie av mannskap 333,80 417,25

  Leie av høytrykksspyler med mann 507,38 634,23

  Leie av høytrykksspyler uten mann 320,45 400,56

  Frontmontert utstyr (strø,kost og lignende) 320,45 400,56

  Leie av båt(ikke beredskapsbåt) 240,34 300,42

  Leie av sementblander (stor) 386,71 483,38

  Leie av sementblander (liten) 314,91 393,64

  Leie av aggregat (stort) 377,89 472,36

  Leie av aggregat (lite) 314,91 393,64

  Leie av lensepumpe 314,91 393,64

  Leie av tilhenger 308,61 385,76

  Leie av nivelleringskikkert m/stativ og stav 308,61 385,76

  Leie av målbånd 75,58 94,47

  Leie av lift pr. døgn 1 560,60 1 950,75

  Leie av lift pr. arb. uke 5 døgn 6 242,40 7 803,00

  Leie av lift pr. arb. uke 7 døgn 7 282,80 9 103,50

  Fylling av luft pr. flaskesett 150,86 188,57

  Strøsand 400,56 500,70

  Grus 400,56 500,70

 
 Plan- og byggesak/oppmåling:   

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyr etter Forskrift om gebyr for 
behandling / forvaltning etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven 
med 5,0 % 
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 Husleie boliger og andre utleiebygg:   

  Lebesby kommune vedtar å øke husleie for utleieboliger og andre 
utleiebygg i samsvar med KPI (komsumprisindeksen), og i henhold til 
økte kommunale avgifter for 2016, samt økning til gjengs leie. Økning av 
leiepriser skal være i samsvar med Husleieloven. 

 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for vann med 7 %, til følgende 

satser for 2016: 
    

kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Bruksareal inntil 100 m² 4 828,92 6 036,16

  Minsteavgift for vannmåler 4 828,92 6 036,16

  Målt forbruk pr. m³ 12,06 15,08

  Tilknytningsavgift inntil 100 m² 4 945,87 6 182,34

  Bruksareal inntil 50 m² 2 414,46 3 018,08

        

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for avløp med 2 %, til følgende 
satser for 2016: 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Bruksareal inntil 100 m² 2 367,83 2 959,79

  Tilknytningsavgift inntil 100 m² 3 145,88 3 932,35

        

  Lebesby kommune vedtar å fakturere for slamtømming 4 ganger i året 
for slam inntil 5 m³. 1/8 del av gebyret hver tredje måned for 
slamtømming annen hvert år. 
Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for renovasjon med 7,0 %, og 
slamtømming med 1,0 % til følgende satser for 2016: 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Husholdningsavfall pr. abonement 4 768,99 5 961,23

  Næring/kommune pr. abonement 4 998,48 6 248,09

  Tømming av slam inntil 5 m³ 2 653,23 3 316,54

  - Pr. m³ (5-20 m³) 512,84 641,05

  - Pr. m³ (20-100 m³) 449,58 561,98
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  - Utrykning pr. gang næring/kommune 623,54 779,42

        

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for feiing og kontroll med 10,0 
%, til følgende satser for 2016: 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Feiing pr. pipeløp 577,15 721,44

  Kontroll pr. bygg 646,83 808,53

  
 

      

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for diverse varer og tjenester 
med 2,0 %, til følgende satser for 2016: 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Leie av hjullaster med fører 801,13 1 001,41

  Leie av hjullaster med fører - strøing inkl. sand 1 560,60 1 950,75

  Leie av hjullaster med fører - kosting 1 144,44 1 430,55

  Leie av hjullaster uten fører 467,32 584,15

  Leie av mannskap 333,80 417,25

  Leie av høytrykksspyler med mann 507,38 634,23

  Leie av høytrykksspyler uten mann 320,45 400,56

  Frontmontert utstyr (strø,kost og lignende) 320,45 400,56

  Leie av båt(ikke beredskapsbåt) 240,34 300,42

  Leie av sementblander (stor) 386,71 483,38

  Leie av sementblander (liten) 314,91 393,64

  Leie av aggregat (stort) 377,89 472,36

  Leie av aggregat (lite) 314,91 393,64

  Leie av lensepumpe 314,91 393,64

  Leie av tilhenger 308,61 385,76

  Leie av nivelleringskikkert m/stativ og stav 308,61 385,76

  Leie av målbånd 75,58 94,47

  Leie av lift pr. døgn 1 560,60 1 950,75

  Leie av lift pr. arb. uke 5 døgn 6 242,40 7 803,00

  Leie av lift pr. arb. uke 7 døgn 7 282,80 9 103,50

  Fylling av luft pr. flaskesett 150,86 188,57

  Strøsand 400,56 500,70

  Grus 400,56 500,70
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 Plan- og byggesak/oppmåling:   

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyr etter Forskrift om gebyr for 
behandling / forvaltning etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven 
med 5,0 % 

  

 Husleie boliger og andre utleiebygg:   

  Lebesby kommune vedtar å øke husleie for utleieboliger og andre 
utleiebygg i samsvar med KPI (komsumprisindeksen), og i henhold til 
økte kommunale avgifter for 2016, samt økning til gjengs leie. Økning av 
leiepriser skal være i samsvar med Husleieloven. 
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Sak PS  100/15 
 
 
Sakstittel:  SALG AV BIBLIOTEK - OG NÆRINGSBYGG  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å selge eiendommen i Strandvegen 151, dette gjøres i 
tråd med kommunens reglement for salg av eiendom. Dersom en ikke oppnår en 
salgspris på 1.0 mill skal saken vurderes på nytt, og ny sak fremmes til 
kommunestyret. 

2. Lebesby kommunestyre vedtar å selge Bibliotekbygget(Strandvegen 147/149) til 
Nordkyn Vekst AS for 3,5 millioner. Dette salget gjennomføres som et direktesalg. 

 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å selge eiendommen i Strandvegen 151, dette gjøres i 
tråd med kommunens reglement for salg av eiendom. Dersom en ikke oppnår en 
salgspris på 1.0 mill skal saken vurderes på nytt, og ny sak fremmes til 
kommunestyret. 

2. Lebesby kommunestyre vedtar å selge Bibliotekbygget(Strandvegen 147/149) til 
Nordkyn Vekst AS for 3,5 millioner. Dette salget gjennomføres som et direktesalg. 
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Sak PS  101/15 
 
 
Sakstittel:  SALG AV EIENDOMMER NORDKAPPREGIONEN 

HAVN IKS  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å avhende Strandvegen 95 (gnr 36 bnr 245) og trekaien 
i Seivika. Salgssummen etter avhending avsettes som til investeringsformål i Lebesby-
Kjøllefjord Havn KF 

 
 
Behandling: 
 
Forslag fra LTL: 
Seivika kai er gitt til Lebesby kommune til gagn for Laksefjordens befolkning, fra tidligere 
Finnmark Kraftforsyning, som erstatning for etablering av Adamselv Kraftverk. 
Salgssummen ved salg av Seivika kai settes uavkortet på eget fond for havnetiltak på stedet 
Lebesby og Kunes. 
 
Forslag fra LAP: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å selge trekaien i Seivika. Salgssummen etter 
avhending avsettes til havneutvikling i Indre Laksefjord. 

2. Avhending av Strandvegen 95 gjøres ikke inntil videre. Vi ber havnefogden utrede 
saken bedre med sikte på å få fram kostnader vedrørende reparasjon og vedlikehold, 
dagens utleieinntekter, og framtidig muligheter for bruk av arealer til næringsformål. 

 
Votering: 
Forslag fra LTL mot pkt. 1 i forslag fra LAP:  
*** Forslag fra LTL falt 2 mot 5 stemmer. 
 
Pkt. 2 i forslag fra LAP:  
*** Forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å selge trekaien i Seivika. Salgssummen etter 
avhending avsettes til havneutvikling i Indre Laksefjord. 

2. Avhending av Strandvegen 95 gjøres ikke inntil videre. Vi ber havnefogden utrede 
saken bedre med sikte på å få fram kostnader vedrørende reparasjon og vedlikehold, 
dagens utleieinntekter, og framtidig muligheter for bruk av arealer til næringsformål. 
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Sak PS  102/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT 

NÆRINGSFOND - STEIN KÅRE RØVIK AS 
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Stein Kåre Røvik AS inntil kr. 80.000 i tilskudd til 
etablering av ny drift ved slippen i Kjøllefjord.  

2. Begrunnelsen for å støtte tiltaket, er at Lebesby formannskap ser på tilbudet ved 
slippen som et viktig servicetilbud til fiskeflåten og et tilbud som vil gjøre Kjøllefjord 
havn mer attraktiv.  

3. Beløpet utgjør 10 % av de totale investeringene og dekkes over kap. 14704.1215.325 
(bundet næringsfond) når det foreligger faktura/regnskap. Beløpet er mindre enn 
omsøkt da kommunen har begrensede midler til nærings- og infrastrukturtiltak. 

4. Tilskuddet gis med sikkerhet i gjeldsbrev og bindingstid i 5 år (§ 3B i vedtektene for 
næringsfondet). Tilskuddet avskrives med 20 % pr. år. Dersom søker selger, flytter 
eller legger ned virksomheten innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal gjenstående 
andel av tilskuddet betales til bake til kommunen. 

5. Tilskuddet fra næringsfondet gis som bagatellmessig støtte jf EØS-avtalen. Vedlagt 
følger en erklæring som må fylles ut og returneres til Lebesby kommune.  

6. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen sendes 
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Formannskapet: 
Som innstilling med følgende endringer: 
Pkt 1. endres til: Lebesby Formannskap innvilger Stein Kåre Røvik inntil kr. 80.000.- i 
tilskudd til flytebrygge, tauverk, montering, lysmast, landgang, materialer, containerskap, 
strøm og opplæring (sveisekurs). 
Pkt. 3. endres til: Beløpet dekkes over kap. 14704.1215.325 (bundet næringsfond) når det 
foreligger faktura/regnskap. Beløpet er mindre enn omsøkt da kommunen har begrensede 
midler til nærings- og infrastrukturtiltak. 
Pkt. 4 endres til: Tilskuddet gis med sikkerhet i gjeldsbrev og bindingstid i 5 år (§ 3B i 
vedtektene for næringsfondet). Tilskuddet avskrives med 20 % pr. år. Dersom søker selger, 
flytter eller legger ned slippvirksomheten innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal 
gjenstående andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 
 
Som innstilling med endringer. 
*** Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Stein Kåre Røvik inntil kr. 80.000.- i tilskudd til 
flytebrygge, tauverk, montering, lysmast, landgang, materialer, containerskap, strøm 
og opplæring (sveisekurs). 

2. Begrunnelsen for å støtte tiltaket, er at Lebesby formannskap ser på tilbudet ved 
slippen som et viktig servicetilbud til fiskeflåten og et tilbud som vil gjøre Kjøllefjord 
havn mer attraktiv.  

3. Beløpet dekkes over kap. 14704.1215.325 (bundet næringsfond) når det foreligger 
faktura/regnskap. Beløpet er mindre enn omsøkt da kommunen har begrensede midler 
til nærings- og infrastrukturtiltak. 

4. Tilskuddet gis med sikkerhet i gjeldsbrev og bindingstid i 5 år (§ 3B i vedtektene for 
næringsfondet). Tilskuddet avskrives med 20 % pr. år. Dersom søker selger, flytter 
eller legger ned slippvirksomheten innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal 
gjenstående andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

5. Tilskuddet fra næringsfondet gis som bagatellmessig støtte jf EØS-avtalen. Vedlagt 
følger en erklæring som må fylles ut og returneres til Lebesby kommune.  

6. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen sendes innen 
3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune. 
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Sak PS  103/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LIKVIDITETSLÅN  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre innvilger søknad fra Stiftelsen Foldal om ettergivelse av 
likviditetslån kr. 150.000 som ble gitt i 2006.  

2. Stiftelsen Foldals drift tilsier at de ikke har mulighet til å betjene dette lånet.  
3. Lebesby kommunestyre støtter Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark i 

sitt videre arbeid for å inkludere Foldalbruket i driften, og ber Finnmark 
Fylkeskommune og Kulturdepartementet om å prioritere deres søknad om økt støtte. 

 
 
Behandling: 
 
Henry Ingilæ inhabil i saken. 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre innvilger søknad fra Stiftelsen Foldal om ettergivelse av 
likviditetslån kr. 150.000 som ble gitt i 2006.  

2. Stiftelsen Foldals drift tilsier at de ikke har mulighet til å betjene dette lånet.  
3. Lebesby kommunestyre støtter Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark i sitt 

videre arbeid for å inkludere Foldalbruket i driften, og ber Finnmark Fylkeskommune 
og Kulturdepartementet om å prioritere deres søknad om økt støtte. 
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Sak PS  104/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT 

NÆRINGSFOND ARNKJELL BØGEBERG 
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Arnkjell Bøgeberg inntil kr. 63.000 i tilskudd til 
infrastruktur - ny kraftforsyning til fiskemottak.  

2. Begrunnelsen for å støtte tiltaket, er at Lebesby formannskap ser på fiskemottaket i 
Trollbukt som viktig infrastruktur for fiskeflåten i kommunen og at ny strømforsyning 
er en stor investering for en liten bedrift. 

3. Beløpet utgjør 10 % av de totale investeringene og dekkes over kap. 14700.1215.325 
(bundet konsesjonsavgiftsfond) når det forligger sluttregnskap. Beløpet er mindre enn 
omsøkt da kommunen har begrensede midler til nærings- og infrastrukturtiltak. 

4. Tilskuddet gis med sikkerhet i gjeldsbrev og bindingstid i 5 år (§ 3B i vedtektene for 
næringsfondet). Tilskuddet avskrives med 20 % pr. år. Dersom søker selger, flytter 
eller legger ned virksomheten innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal gjenstående 
andel av tilskuddet betales til bake til kommunen. 

5. Tilskudd fra Lebesby kommune gis som bagatellmessig støtte jfr. EØS-avtalen. 
Vedlagt følger en erklæring som må fylles ut og returneres til Lebesby kommune. 

6. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen sendes 
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune. 

 
 
Behandling: 
Arnkjell Bøgeberg inhabil i saken. 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Arnkjell Bøgeberg inntil kr. 63.000 i tilskudd til 
infrastruktur - ny kraftforsyning til fiskemottak.  

2. Begrunnelsen for å støtte tiltaket, er at Lebesby formannskap ser på fiskemottaket i 
Trollbukt som viktig infrastruktur for fiskeflåten i kommunen og at ny strømforsyning 
er en stor investering for en liten bedrift. 

3. Beløpet utgjør 10 % av de totale investeringene og dekkes over kap. 14700.1215.325 
(bundet konsesjonsavgiftsfond) når det forligger sluttregnskap. Beløpet er mindre enn 
omsøkt da kommunen har begrensede midler til nærings- og infrastrukturtiltak. 

4. Tilskuddet gis med sikkerhet i gjeldsbrev og bindingstid i 5 år (§ 3B i vedtektene for 
næringsfondet). Tilskuddet avskrives med 20 % pr. år. Dersom søker selger, flytter 
eller legger ned virksomheten innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal gjenstående 
andel av tilskuddet betales til bake til kommunen. 

5. Tilskudd fra Lebesby kommune gis som bagatellmessig støtte jfr. EØS-avtalen. 
Vedlagt følger en erklæring som må fylles ut og returneres til Lebesby kommune. 

6. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen sendes innen 
3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune. 
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Sak PS  105/15 
 
 
Sakstittel:  22/19 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNENS 

AREALPLAN OSKAR OLSEN 
 
 
Innstilling: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon, datert 20.6.15, fra enhetskravet i gjeldende 
arealplan for oppføring av 4 stk bygninger (fritidsbolig, båtnaust, anneks/ badstu og 
redskapsbod/ vedskjul) på eiendommen gnr. 22 bnr. 19 i LNF- B område Oldervika 
(Felt nr. 33). 

 
2. Deres søknad om dispensasjon for økning av enhetskravet for felt 33 Oldervika utover 

de allerede godkjente 10 enhetene for oppføring av bygninger på gnr. 22 bnr. 19 
avslås, jfr. Pbl § 19-2. 
 
Bakgrunnen for avslaget er at en eventuell dispensasjon vil medføre at bestemmelsene 
i gjeldende arealplan for kommunen vil vesentlig tilsidesettes. En dispensasjon vil 
også medføre presedens og likhetsbehandling i alle LNF-B sonene (totalt 55 felt) langs 
kystlinjen i Lebesby kommune. Det foreligger heller ingen overvekt av fordeler i 
forhold til de ulempene en eventuell dispensasjon vil medføre for bestemmelsene i 
arealplanen. 

 
3. Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen 
fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages 
over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. 
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du klager i rett tid, bes du 
også oppgi når denne meldingen kommer frem. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag fra LTL: 
Lebesby Tverrpolitiske Liste foreslår å endre teksten til innstillingen i pkt. 2: 
 
Deres søknad om dispensasjon for økning av enhetskravet for felt 33 Oldervika utover  
de allerede godkjente 10 enhetene for oppføring av bygninger på gnr. 22 bnr. 19 innvilges, 
jfr. Pbl § 19-2.  
 
Lebesby kommune presiserer at ved denne dispensasjonen tilsidesettes bestemmelsene i 
arealplanen vesentlig. Kommunenes arealplan er gammel og skal revideres i nær framtid. Det 
understreker derfor at kommunen forbeholder seg retten til å gjøre individuelle vurderinger 
og vedtak i eventuelt andre dispensasjonssøknader fram til revidert arealplan foreligger.  
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Bakgrunnen for at det i denne saken gis dispensasjon er at Lebesby kommune ønsker å styrke 
bo- og aktivitetsgrunnlaget i grisgrendte områder i kommunen.  Det vurderes blant annet at 
økt bruk av slike områder gir bedre grunnlag på sikt for å styrke infrastruktur som 
mobiltelefondekning, radiodekning, veistandard ol.  
 
 
Votering: 
Forslag falt 2 mot 5 stemmer. 
 
*** Innstilling vedtatt mot 2 stemmer. 
 
 
Vedtak: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon, datert 20.6.15, fra enhetskravet i gjeldende 
arealplan for oppføring av 4 stk bygninger (fritidsbolig, båtnaust, anneks/ badstu og 
redskapsbod/ vedskjul) på eiendommen gnr. 22 bnr. 19 i LNF- B område Oldervika 
(Felt nr. 33). 

 
2. Deres søknad om dispensasjon for økning av enhetskravet for felt 33 Oldervika utover 

de allerede godkjente 10 enhetene for oppføring av bygninger på gnr. 22 bnr. 19 
avslås, jfr. Pbl § 19-2. 
 
Bakgrunnen for avslaget er at en eventuell dispensasjon vil medføre at bestemmelsene 
i gjeldende arealplan for kommunen vil vesentlig tilsidesettes. En dispensasjon vil 
også medføre presedens og likhetsbehandling i alle LNF-B sonene (totalt 55 felt) langs 
kystlinjen i Lebesby kommune. Det foreligger heller ingen overvekt av fordeler i 
forhold til de ulempene en eventuell dispensasjon vil medføre for bestemmelsene i 
arealplanen. 

 
3. Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen 
fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages 
over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. 
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du klager i rett tid, bes du 
også oppgi når denne meldingen kommer frem. 
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Sak PS  106/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM TOMTEFESTE FISKERIBYGG AS 
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune vedtar følgende grunnlag for festekontrakt med Fiskeribygg AS. 
Grunnlag for årlig festeavgift er 10 % av tomteverdi. Tomteverdi beregnes ut i fra landareal 
kr. 100,-/m2, dette utgjør kr. 40 000,- pr år, for 4 000 m2. 
Festeforholdets varighet settes til 40 år, og fester har ikke innløsningsrett på tomta. 
Bruk av området skal være i tråd med den til en hver tid gjeldende reguleringsplan for 
området. Tomta skal være som kart under. 
Teknisk etat utarbeider festekontrakt som signeres av partene og tinglyses. 
 

 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Formannskapet: 
Endringer: 
Festeverdien settes til kr. 60.000.- pr år. 
Tomtegrensen skal være som kart under. 
Administrasjonen gis fullmakt til å justere tomtegrenser. 
 
Som innstilling med endringer. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Lebesby kommune vedtar følgende grunnlag for festekontrakt med Fiskeribygg AS. 
Grunnlag for årlig festeavgift er 10 % av tomteverdi. Dette utgjør kr. 60 000,- pr år. 
Festeforholdets varighet settes til 40 år, og fester har ikke innløsningsrett på tomta. 
Bruk av området skal være i tråd med den til en hver tid gjeldende reguleringsplan for 
området. Tomtegrensen skal være som kart under. 
Administrasjonen gis fullmakt til å justere tomtegrenser. 
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Teknisk etat utarbeider festekontrakt som signeres av partene og tinglyses. 
 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over &&& 
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Sak PS  107/15 
 
 
Sakstittel:  VALG MEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET I 

PPD MIDT-FINNMARK IKS I PERIODEN 2015 - 2019  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende som medlemmer til representantskapet i 
PPD Midt-Finnmark IKS i perioden 2015 - 2019: 

 Fast medlem ordfører Stine Akselsen 
 Varamedlem varaordfører Bjørn Pedersen 

 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende som medlemmer til representantskapet i 
PPD Midt-Finnmark IKS i perioden 2015 - 2019: 

 Fast medlem ordfører Stine Akselsen 
 Varamedlem varaordfører Bjørn Pedersen 
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Sak PS  108/15 
 
 
Sakstittel:  AVTALE MED NERGÅRD OG POLAR  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby Formannskap tar avtalene i forbindelse med etablering av ny fiskeindustri til 
etterretning. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby Formannskap tar avtalene i forbindelse med etablering av ny fiskeindustri til 
etterretning. 
 
 
  

Side 24 av 29 



  

Sak PS  109/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM FRITAK FRA VERV, UNGDOMSRÅDET 

SIV IRENE BØGEBERG 
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 15 – 2 å 
imøtekomme søknad fra Siw Irene Bøgeberg om fritak fra verv i Lebesby 
Ungdomsråd fram til nytt valg i januar 2017. 

 
2. Det skal velges ny representant til Lebesby Ungdomsråd for perioden fritaket gjelder. 

Jf. Kommunelovens § 16-3. 
 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 15 – 2 å imøtekomme 
søknad fra Siw Irene Bøgeberg om fritak fra verv i Lebesby Ungdomsråd fram til nytt 
valg i januar 2017. 

 
2. Det skal velges ny representant til Lebesby Ungdomsråd for perioden fritaket gjelder. 

Jf. Kommunelovens § 16-3. 
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Sak PS  110/15 
 
 
Sakstittel:  VALG AV ADMINISTRASJONSUTVALG 2015 - 2019  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende 5 representanter til Administrasjonsutvalget 
for 2015-2019: 

 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 

 
2. Lebesby kommunestyre velger følgende 8 vararepresentanter til 

Administrasjonsutvalget for 2015-2019: 
 _______________________ 
 _________________________ 
 ___________________________ 
 ____________________________ 
 ____________________________ 
 _____________________________ 
 _____________________________ 
 _____________________________ 
 

3. Som leder velges _______________________________ 
 

4. Som nestleder velges ____________________________ 
 

5. 2 arbeidstakerrepresentanter velges fra arbeidstakerne for 2 år. 
 
 
 
Behandling: 
 
Skal behandles i kommunestyret 16.12.15 
 
 
Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende 5 representanter til Administrasjonsutvalget 
for 2015-2019: 

 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
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2. Lebesby kommunestyre velger følgende 8 vararepresentanter til 
Administrasjonsutvalget for 2015-2019: 
 _______________________ 
 _________________________ 
 ___________________________ 
 ____________________________ 
 ____________________________ 
 _____________________________ 
 _____________________________ 
 _____________________________ 
 

3. Som leder velges _______________________________ 
 

4. Som nestleder velges ____________________________ 
 

5. 2 arbeidstakerrepresentanter velges fra arbeidstakerne for 2 år. 
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Sak PS  111/15 
 
 
Sakstittel:  RIVING AV BU PÅ GNR 36 BNR 1 FNR 86  

OG UTFYLLING 
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap er positive til at administrasjonen jobber videre med å få hånd 
om del av gnr. 36 bnr. 1 fnr. 86. Delen inneholder bu/kai tilhørende Alfred Olsen.  

2. Alfred Olsen tilbys kr. 100.000 for å fjerne bu og kai innen 29.02.2016. Beløpet 
finansieres over kap. 7009.02300.330 (havneutbygging). Kostnader med fylling 
belastes samme kapittel.  

3. Det forutsettes enighet med eiere/festere av eiendommen om utfylling av området, slik 
at fyllingen kommer jevnt med fyllingene på begge sider. Del av tomt der Alfred 
Olsens bu står, og fylling frem til sjø, må tilfalle Lebesby kommune. 

4. Lebesby kommune søker å feste av gnr. 36 bnr. 1 fnr. 0. 
5. Tiltaket er en konsekvens av arbeidene i havna hvor flytebrygger må flyttes ut fra 

indre havn. Området skal benyttes til offentlig formål, som landfeste for flytebrygger 
og parkeringsareal.  

 
 
 
Behandling: 
 
Sak lagt fram i Formannskapsmøte 26.11.15. 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Lebesby Formannskap er positive til at administrasjonen jobber videre med å få hånd 
om del av gnr. 36 bnr. 1 fnr. 86. Delen inneholder bu/kai tilhørende Alfred Olsen.  

2. Alfred Olsen tilbys kr. 100.000 for å fjerne bu og kai innen 29.02.2016. Beløpet 
finansieres over kap. 7009.02300.330 (havneutbygging). Kostnader med fylling 
belastes samme kapittel.  

3. Det forutsettes enighet med eiere/festere av eiendommen om utfylling av området, slik 
at fyllingen kommer jevnt med fyllingene på begge sider. Del av tomt der Alfred 
Olsens bu står, og fylling frem til sjø, må tilfalle Lebesby kommune. 

4. Lebesby kommune søker å feste av gnr. 36 bnr. 1 fnr. 0. 
5. Tiltaket er en konsekvens av arbeidene i havna hvor flytebrygger må flyttes ut fra 

indre havn. Området skal benyttes til offentlig formål, som landfeste for flytebrygger 
og parkeringsareal.  
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Sak RS  2/15 
 
 
Sakstittel:  FLYKTNINGSITUASJONEN  
 
 
Innstilling: 
 
Saken refereres i Formannskapsmøte 26.11.2015 
 
 
Behandling: 
 
Saken er referert i Formannskapet. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Saken er referert i Formannskapet 
 
  

 
 


