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MØTEPROTOKOLL 

 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø 
 

 

Møtested: Ekstraordinær skriftlig behandling   

Møtedato: 19.10.2018 Tid: kl. 12:00 -  

 

Innkalte: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Olaf Terje Hansen   

Nestleder Thomas Hansen   

Medlem Lise Rasmussen   

Medlem Arnkjell Bøgeberg   

Medlem Stein Asle Ekhorn   

 Birger Wallenius   

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer:   

Forfall:   

Varamedlemmer:   

Fra adm. (evt. andre):   

    

Innkalling:   

Merknader:  Ingen tilbakemelding fra medlemmer innen fristen 19.10.18 kl. 12 

Behandlede saker:  PS 49/18  
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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, 19. oktober 2018 

 

  

  

    

  

    

  

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

 

  

  

    

  

    

  

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

 

  

  

    

  

    

  

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

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

49/18 18/1029    

 36/8/53 DISPENSASJON OG TILLATELSE FOR OPPFØRING AV 

DRIFTSBYGNING FOR FISKE I KJØLLEFJORD  
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Sak PS  49/18 
 

 

Sakstittel:  36/8/53 DISPENSASJON OG TILLATELSE FOR 

OPPFØRING AV DRIFTSBYGNING FOR FISKE I 

KJØLLEFJORD  
 

 

Innstilling: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1 

og tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, jfr. Pbl § 20-4 a), for oppføring av driftsbygning 

(redskapslager) på eiendommen gnr. 36 bnr. 8 fnr. 53 i Kjøllefjord. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommunens reguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 

2022200501) sin bestemmelse § 4.1.20 a) med krav om at bygninger minimum skal 

settes opp i 2 etasjer for oppføring av bygning på 1 etasje, jfr. Pbl § 19-2. Det gis 

samtidig byggetillatelse for oppføring av driftsbygning (BYA – 64 m2, BRA – 61 m2) for 

fiskeri, jfr. Pbl § 20-4 a). 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler ved 

å gi dispensasjon fra etasje kravet for reduksjon fra krav om 2 etasjer til 1 etasjes 

bygning. Tiltakene ligger også nært tilknyttet eksisterende område hvor det er oppført 

1 etasjes bygninger. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og intensjonen 

ved gjeldende reguleringsplan og formålet i plan- og bygningsloven.  

 

3. Vilkår for dispensasjon og byggetillatelse: 

 

 Dispensasjon og byggetillatelse taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang 

innen 3 år etter at denne tillatelse er gitt, jfr. Pbl § 21-9.  

 Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles over lengre tid enn 2 år, jfr. PBL § 21-9.  

 Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/arealplan 

for området og gjeldende lover med tilhørende forskrifter.  

 Tiltaket skal i utforming og farge ikke utføres slik at det skjemmer omgivelsene.  

 Komplett søknad og byggetillatelsen skal til enhver tid befinne seg på byggeplassen.  

 Tiltaket eller deler av dette må ikke tas i bruk uten at ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse foreligger, jfr. Plan- og bygningsloven § 21-10 og forskrift om 

byggesak § 8-1. Tiltaket eller del av det må ikke tas i bruk til annet formål enn det som 

er gitt i denne tillatelse.  

 

4. Kulturminner 

Viser det seg under arbeidet i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredete 

kulturminne på en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd skal melding 
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etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning det kan 

berøre kulturminnet. 

 

5. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. 

Klagen skal sendes Lebesby kommune. 

 

Klagefristen er 3 uker 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. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1 

og tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, jfr. Pbl § 20-4 a), for oppføring av driftsbygning 

(redskapslager) på eiendommen gnr. 36 bnr. 8 fnr. 53 i Kjøllefjord. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommunens reguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 

2022200501) sin bestemmelse § 4.1.20 a) med krav om at bygninger minimum skal 

settes opp i 2 etasjer for oppføring av bygning på 1 etasje, jfr. Pbl § 19-2. Det gis 

samtidig byggetillatelse for oppføring av driftsbygning (BYA – 64 m2, BRA – 61 m2) for 

fiskeri, jfr. Pbl § 20-4 a). 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler ved 

å gi dispensasjon fra etasje kravet for reduksjon fra krav om 2 etasjer til 1 etasjes 

bygning. Tiltakene ligger også nært tilknyttet eksisterende område hvor det er oppført 

1 etasjes bygninger. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og intensjonen 

ved gjeldende reguleringsplan og formålet i plan- og bygningsloven.  

 

3. Vilkår for dispensasjon og byggetillatelse: 

 

 Dispensasjon og byggetillatelse taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang 

innen 3 år etter at denne tillatelse er gitt, jfr. Pbl § 21-9.  

 Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles over lengre tid enn 2 år, jfr. PBL § 21-9.  

 Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/arealplan 

for området og gjeldende lover med tilhørende forskrifter.  

 Tiltaket skal i utforming og farge ikke utføres slik at det skjemmer omgivelsene.  

 Komplett søknad og byggetillatelsen skal til enhver tid befinne seg på byggeplassen.  

 Tiltaket eller deler av dette må ikke tas i bruk uten at ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse foreligger, jfr. Plan- og bygningsloven § 21-10 og forskrift om 

byggesak § 8-1. Tiltaket eller del av det må ikke tas i bruk til annet formål enn det som 

er gitt i denne tillatelse.  

 

4. Kulturminner 

Viser det seg under arbeidet i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredete 

kulturminne på en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd skal melding 

etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning det kan 

berøre kulturminnet. 

 

5. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. 

Klagen skal sendes Lebesby kommune. 

 

Klagefristen er 3 uker 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. 
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