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Odd Magnus Rasmussen

Fra: Birger Wallenius
Sendt: onsdag 10. mars 2021 11:16
Til: Odd Magnus Rasmussen
Emne: VS: Angående Lyder Fisk AS sin klage på overtredelse sgebyr Sak 20-197

Hei

Glemte å sette deg på kopi.

Mvh
Lebesby kommune
Birger Wallenius
Teknisk sjef

97 99 09 10 / 91 64 06 56

www.lebesby.kommune.no

Fra: Birger Wallenius
Sendt: tirsdag 9. mars 2021 15:52
Til: 'linn@lyderfisk.no' <linn@lyderfisk.no>
Emne: SV: Angående Lyder Fisk AS sin klage på overtredel sesgebyr Sak 20-197

Fra: Linn Mørch Lyder (Lyder fisk AS) < linn@lyderfisk.no >
Sendt: tirsdag 9. mars 2021 15:35
Til: Birger Wallenius < birger.wallenius@lebesby.kommune.no >; 'svennevl@gmail.com' < svennevl@gmail.com >;
Ordfører Lebesby kommune < ordforer@lebesby.kommune.no >; Rådmann Lebesby kommune
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< radmann@lebesby.kommune.no >; jim@lyderfisk.no ; anne@lyderfisk.no ; Odd Magnus Rasmussen
< odd.rasmussen@lebesby.kommune.no >
Emne: Re: Angående Lyder Fisk AS sin klage på overtredel sesgebyr Sak 20-197

Hei dere.

Her må jeg bryte inn.

10.november 2020 samlet arbeidere og innbyggere fra Veidnes og Dyfjord seg i Dyfjord hvor vi hadde et
møte angående framtidsutsiktene på våre små plasser . En redegjørelse til sak 20/197 ble skrevet som
vedlegg til klagen som ble sendt inn. Denne ble sig nert av folket som var tilstede på møtet.

Verken jeg eller noen andre hadde fått i oppdrag å sende noen klage på vegne av Lyder Fisk AS. Når jeg
sender brev fra Lyder Fisk AS, Lyder Fisk Dyfjord A S, Skjånesbruket AS, eller noen av de andre foretak ene
vi har, så fremgår det klart på brevene hvem avsen der er. Både med logo og avsender. Både klagen og
redegjørelsen inneholder ingen signatur som kan til bakeføres til Lyder Fisk. Dette fordi klagen ikke b le
sendt inn av Lyder Fisk.

07.10.2020 ble det riktignok sendt en avvisning av dokumentasjonskrav ved oppføring av lagerbygg i
Dyfjord havn ref: 20/17-19 fra Lyder Fisk Dyfjord A S (Fremgår på brevet med logo og adresse.) og eller s
svar omkring hvordan saksbehandlingen fra kommunen fø ltes. Men ingen klage. Dette fordi vi ble bekymret
for arbeidsplassene våre, muligheten for leveranse av fisk og krabbe og den videre utviklingen. Vi sto også
fram i avisa

Vi var arbeidere og innbyggere som klagde på overtr edelsesgebyret.

Viser til avissak hvor flere av de som klagde står fram. Lebesby, Økonomi og næringsliv | De har klaget på
Lyder-boten: – Forsvinner han, forsvinner vi også ( ifinnmark.no)

Daglig leder var ikke tilstede, han hadde på dette tidspunktet trukket seg tilbake og var ikke informe rt om
hva arbeidstakere eller innbyggere gjorde. Vi ba ik ke om tillatelse om å sende inn klage, vi ba ikke o m
tillatelse til å la m edia ta del i dette og vi handlet ikke under noen o mstendigheter på befaling fra Lyder Fisk
AS.
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Å avvise utsagnet til Svein Vegar Lyder som usannh eter blir ikke riktig.

Med vennlig hilsen/Best regards

Linn Mørch Lyder

Den 9. mars 2021 kl. 13.49.53 +01.00 skrev Birger W allenius < birger.wallenius@lebesby.kommune.no >:

Hei

Viser til dine påstander på Facebook (Samfunn og po litikk i Lebesby kommune) angående
Sak 20-197 i Lebesby kommune:
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Slik jeg ser det, så fremlegger du usannheter i dit t innlegg – se vedlegg.

Dette er fakta:

· Det er Lyder Fisk AS som har klaget (20-197-9).

· Lyder Fisk AS har fått muligheten til å gi tilbakem elding på foreløpig svar (20-197-10).

· Det at overtredelsesgebyret er betalt betyr ikke at gebyret er godtatt. Hvis klager får medhold
vil gebyret bli tilbakebetalt.

Ber om at du snarest dementerer dine påstander.

Hvis du ønsker å trekke klagen, ber vi om at det gj øres skriftlig. Kommunen vil da underrette
Statsforvalteren i Troms og Finnmark om at saken tr ekkes, og dermed kan avsluttes uten
sluttbehandling.

Mvh
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