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FORVALTNINGSBREV - KLAGE PÅ ILLEGGELSE AV 

OVERTREDELSESGEBYR I FORBINDELSE MED DIVERSE ARBEIDER I 

DYFJORD 

 

 

Det vises til deres brev, datert 18.3.2019, angående anke på forhåndsvarsel om ileggelse av 

overtredelsesgebyr i forbindelse med flere ulovlig utførte søknadspliktige arbeider på 

eiendommen gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord. Samt vedlagte brev fra Byggetjeneste AS datert 

22.3.2019 angående utbedring og reparasjon av kai. 

 

Kommunen anser dette brevet for å være klage på kommunens vedtak DS 19/19 datert 

21.3.2019 hvor Lyder fisk Dyfjord AS ilegges overtredelsesgebyr på kr. 50 000,- for riving 

av driftsbygning (egnebuer), utvidelse av kaifront, oppføring av grunnmur og 2 stk 

brakkerigger i Dyfjord uten tillatelse etter plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 20-1. 

 

Deres klage vil bli saksforberedt til politisk behandling i utvalg for plan, teknisk og miljø 

(PTM). Dersom PTM opprettholder administrasjonens vedtak vil saken i sin helhet bli 

oversendt Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig stedfesting av vedtaket.  

 

Klagefristen for ileggelse av overtredelsesgebyr utløper fredag 12.4.2019. Dersom det skulle 

være endringer eller tillegg som ønskes medtatt i klagebehandlingen kan dette innsendes 

Lebesby kommune senest innen fredag 12.4.2019. Eventuelle endringer og tillegg som 

innkommer kommunen innenfor denne fristen vil bli saksforberedt til politisk behandling i 

PTM. 

 

Dersom det skulle være noen uklarheter eller spørsmål vedrørende dette brevet, er det bare å 

ta kontakt med undertegnede. Husk å oppgi vårt saksnr: 18/1041 ved kontakt med 

kommunen. 
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Med hilsen 

LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Odd Magnus Rasmussen 

avdelingsingeniør 

Mobil: 97 99 09 11 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 
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- Byggtjeneste AS 


