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MØTEPROTOKOLL 

 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø 
 

 

Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen   

Møtedato: 14.10.2021 Tid: kl. 15:00 – 16:00 

 

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: Trond Arild Lie, Hans Einar Espeseth, Thomas Wøhni, Yrja Linda 

Kristin Hammer 

Forfall: Lise Rasmussen 

Varamedlemmer: Arnkjell Bøgeberg 

Fra adm. (evt. andre):  Harald Larssen 

    

Innkalling:  Ok 

Merknader:  Ok 

Behandlede saker: PS 35/21 20/1113    

 KLAGE PÅ VEDTAK DS 41/21 - 34/15, 62 AVSLAG PÅ 

RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV BYGNING OG 

KAI I BRENNGAM 
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Underskrifter: 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

 

 

Kjøllefjord, 18. oktober 2021 

 

  

  

    

  

    

  

(sign.)   (sign.)   (sign.) 
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SAKSLISTE 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

35/21 20/1113    

 KLAGE PÅ VEDTAK DS 41/21 - 34/15, 62 AVSLAG PÅ 

RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV BYGNING OG KAI I 

BRENNGAM  
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Sak PS  35/21 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ VEDTAK DS 41/21 - 34/15, 62 AVSLAG PÅ 

RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV BYGNING 

OG KAI I BRENNGAM  
 

 

Innstilling: 

 

Klage tas ikke til følge.  

Kommunens vedtak DS 41/21 om avslag på rammetillatelse for oppføring av bygninger og 

kaianlegg på eiendommen gnr. 34 bnr. 15, 62 i Brenngam opprettholdes. 

Saken sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark i henhold til plan- og bygningsloven 

(Pbl) § 1-9. 

 

Behandling: 

Felles forslag fra PTM: 

« 1. Det vises til søknad om rammetillatelse, etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-1 a), 

for oppføring av bygninger og kaianlegg på eiendommen gnr. 34 bnr. 15 og 62 i 

Brenngam. Bygning og kaianlegg plasseres 1,2 m fra nabogrense mot eiendommen gnr. 

34 bnr. 18. 

 

2. Søknad om rammetillatelse for oppføring av bygninger (Tilbygg eksisterende bygning og en 

frittstående bygning) og kaianlegg på eiendommen gnr. 34 bnr. 15, 62 innvilges 

 

Begrunnelse: 

Gamle flyfoto og bilder viser etter utvalgets skjønn at bygningen har stått der som det nå 

søkes oppført bygninger og kaianlegg. Og dette må anses som en gjenoppføring av tidligere 

bygningsmasse som gikk tapt i uvær tidlig på 1990 tallet. 

 

3.     Kommunens vedtak DS 79/20 vedrørende pålegg om stans og opphør av ulovlige 

igangsatte søknadspliktige arbeider etter Pbl § 32-4 gjelder fortsatt. Kommunen vil 

vurdere etter at klagefristen for dette vedtak er ut om nytt varsel om pålegg med frist 

for gjennomføring for å bringe de ulovlige arbeidene i orden. 

 

4.Tiltaket kan ikke igangsettes før etter at klagefristen på 3 uker for nabo (GID 34/18) er gjort    

oppmerksom på kommunens vedtaket er gått ut. 

5.Før tiltaket kan igangsettes skal søknad om igangsetting innsendes kommunen, og 

igangsettingstillatelse være gitt av Lebesby kommune, jfr. Pbl  kap. 20. 

 

 

4. KLAGERETT 
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I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til Statsforvalteren. 

Klagen skal være skriftlig og sendes til Lebesby kommune. 

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

Det skal klart fremgå av klagen hvem som klager og kontaktinformasjon. Dersom 

klagen fremsettes av flere parter skal det fremgå hvem som representerer klagerne og 

kontaktinformasjon. 

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

de grunner som anføres klagen.» 

 

Votering: Enstemmig vedtatt 

 

Som forslag.  

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 

1. Det vises til søknad om rammetillatelse, etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-1 a), 

for oppføring av bygninger og kaianlegg på eiendommen gnr. 34 bnr. 15 og 62 i 

Brenngam. Bygning og kaianlegg plasseres 1,2 m fra nabogrense mot eiendommen gnr. 

34 bnr. 18. 

 

2. Søknad om rammetillatelse for oppføring av bygninger (Tilbygg eksisterende bygning og 

en 

frittstående bygning) og kaianlegg på eiendommen gnr. 34 bnr. 15, 62 innvilges 

 

Begrunnelse: 

Gamle flyfoto og bilder viser etter utvalgets skjønn at bygningen har stått der som det nå 

søkes oppført bygninger og kaianlegg. Og dette må anses som en gjenoppføring av tidligere 

bygningsmasse som gikk tapt i uvær tidlig på 1990 tallet. 

 

3.     Kommunens vedtak DS 79/20 vedrørende pålegg om stans og opphør av ulovlige 

igangsatte søknadspliktige arbeider etter Pbl § 32-4 gjelder fortsatt. Kommunen vil 

vurdere etter at klagefristen for dette vedtak er ut om nytt varsel om pålegg med frist 

for gjennomføring for å bringe de ulovlige arbeidene i orden. 

 

4.Tiltaket kan ikke igangsettes før etter at klagefristen på 3 uker for nabo (GID 34/18) er gjort    

oppmerksom på kommunens vedtaket er gått ut. 

5.Før tiltaket kan igangsettes skal søknad om igangsetting innsendes kommunen, og 

igangsettingstillatelse være gitt av Lebesby kommune, jfr. Pbl  kap. 20. 

 

 

 

4. KLAGERETT 

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

Klagen skal være skriftlig og sendes til Lebesby kommune. 

Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse. 
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Det skal klart fremgå av klagen hvem som klager og kontaktinformasjon. Dersom 

klagen fremsettes av flere parter skal det fremgå hvem som representerer klagerne og 

kontaktinformasjon. 

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

de grunner som anføres klagen. 
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