
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 19/884   

Sakstittel:  GEBYRFRITAK FOR DISPENSASJONSSØKNADER  

 

 

Rådmannens innstilling: 
::: &&& Sett inn innstillingen under &&& 

Lebesby kommune v/ Formannskapet innfører gebyrfritak for søknad om dispensasjon etter 

Plan- og bygningsloven for områdene BA 5 i Dyfjord og BA 13 i Lebesby jfr. 

Kommuneplanens arealdel. Fritaket gjelder kun bebygde eiendommer. Fritaket gjort i dette 

vedtak gjelder frem til gebyrregulativ for saker etter Plan- og bygningsloven i 

Kommunestyret eventuelt endres, eller frem til reguleringsplan for området vedtas. 

::: &&& Sett inn innstillingen over &&& 

 

Saksutredning: 
... &&& Sett inn saksutredningen under &&& 

Vurdering: 

For Nåværende tettstedsområder der det i Kommuneplanens arealdel er krav til 

reguleringsplan er det urimelig at tiltakshavere som ønsker å endre på sin eiendom må betale 

ekstra gebyr i form av gebyr for søknad om dispensasjon bare fordi kommunen ikke har 

regulert området. Dette er områder det forventes at kommunen regulerer et større område, og 

at det ikke kan forventes at det fremmes private reguleringsforslag fra 

hjemmelshavere/tiltakshavere. 

Det foreslås gebyrfritak for søknad om dispensasjon for hjemmelshavere/tiltakshavere i disse 

områdene. Fritaket bør kun gjelde på bebygde eiendommer, og ikke på nye tomter med nytt 

formål. 

Hjemmelshavere i de aktuelle områdene vil fortsatt ha ulempe med lang saksbehandlingstid 

på grunn av høring i dispensasjonssaker og behandling i utvalg. 

De andre BA områdene i kommuneplanens arealdel der det kreves reguleringsplan er 

ubebygde, og fritaket bør ikke gjelde for dem. 

Kommunen bør prioritere å regulere BA områdene der det er krav til reguleringsplan, først og 

fremst de områdene som er bebygd (BA 5 og BA 13), og deretter de ubebygde områdene. 

Gebyrfritaket bør tas inn i gebyrregulativet når dette eventuelt foreslås endret. 

 



Nåværende tettstedsområder jfr. Kommuneplanens arealdel

Område Sted Plankrav Status

BA 1 Kjøllefjord Ubebygd

BA 2 Kjøllefjord Krav til reguleringsplan Ubebygd

BA 3 Kjøllefjord Bebygd

BA 4 Kjøllefjord Ubebygd

BA 5 Dyfjord Krav til reguleringsplan Bebygd

BA 6 Lebesby Bebygd

BA 7 Lebesby Bebygd

BA 8 Lebesby Bebygd

BA 9 Lebesby Bebygd

BA 10 Lebesby Bebygd

BA 11 Lebesby Bebygd

BA 12 Lebesby Bebygd

BA 13 Lebesby Krav til reguleringsplan Bebygd

BA 14 Kunes Bebygd

BA 15 Kunes Bebygd

BA 16 Kunes Krav til reguleringsplan Ubebygd

BA 17 Kunes Krav til reguleringsplan Ubebygd  
... &&& Sett inn saksutredningen over &&& 
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