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[Kjell Andor Eriksen] - gnr. 6 bnr. 1 Lebesby kommune - søknad om 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av serveringssted 

Statens vegvesen viser til deres brev datert 1.6.2017.  

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av 

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. 

 

Saken gjelder 

Det søkes om dispensasjon for fradeling av tomt på ca. 1 dekar til næringsbebyggelse på 

gnr. 6 på Veidnesklubben. Området er i kommuneplanens arealplan avsatt som LNF-C sone. 

Søknaden krever også dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 om bygging innenfor 

100 meter sonen mot sjø.  

 

Våre kommentarer i saken 

Som forvalter av fylkesvegnettet, herunder FV 183, er våre interesser knyttet til forhold som 

vil påvirke arealbruken langs vegen. Vi er også som sektormyndighet opptatt av hvordan 

tiltaket vil påvirke trafikksikkerheten, transportfunksjonen, trafikkavvikling og miljø.  

 

Tiltakshaver ønsker å benytte en eksisterende avkjørsel som adkomstveg til sitt anlegg. 

Denne ligger i tilknytning til et gammelt massetak, og tilfredsstiller ikke kravene knyttet til 

avkjørsler. Det må derfor søkes om godkjent avkjørsel før tiltaket iverksettes. Kommunen 
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kan eventuelt vurdere å ta med avkjørselen i egen reguleringsplan i forbindelse med at 

kommuneplan/kystsoneplan er under rullering og ventes vedtatt i 2018. 

 

Vi gjør også oppmerksom på at byggegrensen langs fylkesveg er 50 meter såfremt ikke 

annet fremkommer av kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. 

 

Vegavdeling Finnmark, seksjon plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

Ann-Kristin Johnsen 

planlegger 
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