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MØTEPROTOKOLL 

 

Formannskapet 
 

 

Møtested: Ekstraordinært møte, Formannskapssalen   

Møtedato: 17.10.2017 Tid: kl. 11:30 - 12:00 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer:  Stine Akselsen, Ingunn Sørbø, Hanne Arnrup-Øien 

 

Forfall: Bjørn Pedersen, Sigurd Rafaelsen, Leif Pedersen, Henry Ingilæ 

Varamedlemmer:  Olaf Terje Hansen, Thord I Karlsen, Arnkjell Bøgeberg, Rakel Løkke 

Fra adm. (evt. andre):  Harald Larssen, Anne Lill Fallsen 

    

Innkalling:   

Merknader:   

Behandlede saker:  PS111/17  

17/928 SAMTYKKE ETTER PBL 13-1 FRA BYGGE- OG 

DELINGSFORBUD I SJØ FOR OPPFØRING AV FYLLING I 

SJØ VED EIENDOM 20/44 
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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, 17. oktober 2017 

 

  

 Rakel Løkke 

    

 Olaf Terje Hansen 

    

 Hanne Arnrup-Øien 

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

 

  

 Stine Akselsen 

    

 Ingunn Sørbø 

    

 Thord I. Karlsen 

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

 

  

 Arnkjell Bøgeberg  

    

  

    

  

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

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

111/17 17/928    

 SAMTYKKE ETTER PBL 13-1 FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUD I 

SJØ FOR OPPFØRING AV FYLLING I SJØ VED EIENDOM 20/44  
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Sak PS  111/17 
 

 

Sakstittel:  SAMTYKKE ETTER PBL 13-1 FRA BYGGE- OG 

DELINGSFORBUD I SJØ FOR OPPFØRING AV 

FYLLING I SJØ VED EIENDOM 20/44  
 

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap gir samtykke etter plan- og bygningsloven § 13-1, 2. ledd fra 

kommunens midlertidige forbud mot tiltak i sjø (KS vedtak PS 31/15) for at søknad om 

utfylling i sjø i Friarfjord kan behandles i tråd med gjeldende lover og planer for området. 

 

Etter kommunens vurdering vil ikke utfyllingen i sjø for ny forsilo vanskeliggjøre 

planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da det planlagte området er av begrenset 

størrelse ca. 350 m
2
 og etableres ved foten av en eksisterende fylling for kai. Området er 

allerede i dag tatt i bruk og de nevnte tiltak vil således gå inn i den aktivitet som i dag utøves 

på området. Det tillegges også vekt at det like i nærheten pågår utfylling i sjø i tråd med 

gjeldende reguleringsplan hvor tillatelse ble gitt før bygge- og delingsforbudet i sjø. Selv om 

det gis samtykke må utbygger fremdeles søke kommunen om utfylling i sjø etter plan- og 

bygningsloven, samt avklare eventuelle tillatelser etter annet lovverk. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap gir samtykke etter plan- og bygningsloven § 13-1, 2. ledd fra 

kommunens midlertidige forbud mot tiltak i sjø (KS vedtak PS 31/15) for at søknad om 

utfylling i sjø i Friarfjord kan behandles i tråd med gjeldende lover og planer for området. 

 

Etter kommunens vurdering vil ikke utfyllingen i sjø for ny forsilo vanskeliggjøre 

planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da det planlagte området er av begrenset 
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størrelse ca. 350 m
2
 og etableres ved foten av en eksisterende fylling for kai. Området er 

allerede i dag tatt i bruk og de nevnte tiltak vil således gå inn i den aktivitet som i dag utøves 

på området. Det tillegges også vekt at det like i nærheten pågår utfylling i sjø i tråd med 

gjeldende reguleringsplan hvor tillatelse ble gitt før bygge- og delingsforbudet i sjø. Selv om 

det gis samtykke må utbygger fremdeles søke kommunen om utfylling i sjø etter plan- og 

bygningsloven, samt avklare eventuelle tillatelser etter annet lovverk. 
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