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LEBESBY KOMMUNE   
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Postboks 1064 Fuglenes 
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  KJØLLEFJORD, 28.02.2020 

 

 

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb. 

20/197 GBNR 5/53 RAD/TEKNISK/ODRA 

    

 

VEDRØRENDE BYGGEAKTIVITET PÅ EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 

53 PÅ VEIDNES – VARSEL OM PÅLEGG 

 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK 
 

 

Saken er behandlet som saksnr DS  7/20 etter delegert myndighet fra utvalg for plan, teknisk 

og miljø (PTM). 

 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

 

Lebesby kommune er gjort kjent med at det på eiendommen gnr. 5 bnr. 53 i Veidnesholmen er 

utført / påbegynt søknadspliktige arbeider i form av fundamenter og fylling for kaianlegg. 

Kommunen gjennomførte derfor en besiktigelse av eiendommen den 25.2.2020 for å verifisere 

at opplysningene var korrekte. Det ble da konstatert at det var oppført fundamenter for 

kaianlegg mot utfylt område på den aktuelle eiendommen. Området ser ut til å være ca. 35 m 

langt og ca 4 til 6 meter bredt og utgjør et areal på ca. 140 – 210 m
2
. 

 

Lebesby kommune har gjennomgått vårt saksarkiv og har her funnet kun en gammel sak 

(11/560) fra 2011 som gjelder kaianlegg i det aktuelle området. Utfra denne saken kan det 

ikke sees at Lebesby kommune har gitt tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (Pbl) §§ 

20-1 og 20-2 for etablering av kaianlegg på Veidnesholmen. Av sakens dokumenter fremgår 

det at Lebesby kommune i brev datert 12.3.2013 opplyser at kommunen har mottatt samtykke 

fra Kystverket og Lebesby-Kjøllefjord havn KF til tiltaket, men at søknaden inneholder 

mangler som må innsendes før videre behandling av søknaden. Denne aktuelle saken gjelder 

også en vesentlig annen utforming for etablering av kaianlegget.  
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Lebesby kommune kan derfor ikke se å ha mottatt komplett søknad om tillatelse til tiltak eller 

endring av søknad om tillatelse til tiltak (Jfr. Plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2) for 

oppføring av kaianlegg og fylling på eiendommen gnr. 5 bnr. 53 på Veidnesholmen. 

 

 

I henhold til Plan- og bygningsloven (Pbl) § 32-4 gis det pålegg om stans og opphør av 

søknadspliktige bygningsarbeider på eiendommen gnr. 5 bnr. 53 på Veidnesholmen med 

øyeblikkelig virkning. 

 

I tillegg varsles det i medhold av Pbl § 32-3 om at det vurderes pålegg om retting av 

forhold i strid med Pbl § 20-1. 

 

 

Klagerett 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. 

Klagen skal sendes Lebesby kommune. 

 

Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført 

adresse. 

 

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes 

og de grunner som anføres klagen. 

 

 

De varsles herved om pålegg om retting av ulovlige byggeaktivitet etter Pbl § 32-3: 

 

 

§ 32-3. Pålegg om retting og pålegg om stans 

 

Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- 

og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold, 

opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid.  

 

Ved utferdigelsen av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse.  

 

Samtidig med utferdigelsen av pålegg kan det fastsettes tvangsmulkt. Ved utferdigelse 

av pålegg gis opplysning om at pålegget vil kunne følges opp med forelegg som kan få 

virkning som rettskraftig dom.  

 

Endelig pålegg kan tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendom. 

 

Da Lebesby kommune ikke har mottatt komplett byggesak på ovennevnte eiendom har ikke 

kommunen godkjent oppføring av kaianlegg og landfeste etter plan- og bygningsloven (Pbl). 

Kommunen har heller ikke kunnet kontrollere om øvrige bestemmelser i forbindelse med 

tiltaket er ivaretatt. Dette i forhold til avstander, plassering, utforming og ansvarsfordeling, 

osv. 
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Iht. Pbl § 32-2 og Forvaltningsloven (Fvl) § 16 varsles det om at kommunen vurderer å gi 

pålegg om at påbegynte arbeider på eiendommen gnr. 5 bnr. 53 må fjernes, jfr. Pbl § 32-3. 

 

 

Det bes om at det innen 20.3.2020 innsendes komplett byggesak for etablering av 

kaianlegg med landfeste (fylling) på eiendommen gnr. 5 bnr. 53 på Veidnesholmen. 

 

Samtidig med innsendelse av komplett byggesak for å bringe de ulovlige arbeidene ved 

eiendommen gnr. 5 bnr. 53 på Veidnesholmen i orden, skal det også innsendes en 

redegjørelse for de arbeider som er igangsatt i strid med Plan- og bygningsloven. 

 

 

Det gjøres oppmerksom på at De selv har ansvaret for å gi underrettning til Teknisk etat, samt 

frembringe komplette byggesaker i tråd med Plan- og bygningsloven.  

 

Varsel om tvangsmulkt  

Det gjøres videre oppmerksom på at Teknisk etat sammen med eventuelt vedtak om pålegg, 

uten ytterligere varsel vil kunne sette tvangsmulkt i medhold av Pbl § 32-5. Tvangsmulkten vil 

da forfalle ved fristovertredelse for pålegget.  

 

Overtredelsesgebyr  

Det gjøres også oppmerksom på at Teknisk etat kan ilegge overtredelsesgebyr iht. Pbl § 32-8 

for den som forsettelig eller uaktsom utfører, lar utføre, bruker eller lar bruke tiltak uten at det 

foreligger nødvendige tillatelser etter denne lov. Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er 

tvangsgrunnlag for utlegg.  

 

Anmeldelse  

For øvrig opplyses det om at det medfører straffeansvar etter Pbl § 32-9 for de overtredelser 

av Pbl § 32-8 første ledd som er vesentlige og forsettelige eller grovt uaktsomme. Dette kan 

staffes med bøter eller fengsel inntil 1 år. 

 

 

 

 

Med hilsen 

LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Birger Wallenius       Odd Magnus Rasmussen 

Teknisk sjef        avdelingsingeniør 

Mobil: 97 99 09 10       Mobil: 97 99 09 11 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 

 


