
Lebesby kommune 
 

 

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no   

Postboks 38 Strandvegen 152 Telefon: 97 99 09 00 Bankkonto: 4961.72.00235 

9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 78 49 84 67 Bankkonto skatt: 6345.06.20221 

 www.lebesby.kommune.no org.nr.:  940 400 392 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 

 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø 
 

 

Møtested: Møterom 308, Rådhuset   

Møtedato: 04.06.2019 Tid: kl. 12:00 – 12:30 

 

 

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer:  Olaf Terje Hansen, Lise Rasmussen 

 

Forfall:  Thomas Hansen, Arnkjell Bøgeberg, Stein A. Ekhorn 

 

Varamedlemmer:  Jan Holm Hansen, Thord Karlsen 

Fra adm. (evt. andre):  Birger Wallenius, Odd Magnus Rasmussen 

    

Innkalling:  Ok 

Merknader: Ingen 

Behandlede saker:  PS 26 – 32/19 
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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, 5. juni 2019 

 

  

 Lise Rasmussen 

    

 Jan Holm Hansen 

    

  

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

 

  

 Olaf Terje Hansen 

    

 Thord Karlsen 

    

  

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

 

  

  

    

  

    

  

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

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

26/19 19/548    

 GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 4.6.19  

 

27/19 19/549    

 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - 

TEKNISK OG MILJØ 4.6.19  

 

28/19 19/551    

 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT 

MØTE I PLAN- TEKNISK OG MILJØ 14.5.19  

 

29/19 18/1136    

 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, LEBESBY KOMMUNE, 

FINNMARK  

 

30/19 19/296    

 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA NÅVÆRENDE AREALPLAN FOR 

HAMMERNES I FRIARFJORD  

 

31/19 19/579    

 MØTEPLAN HØST 2019 FOR PTM - PLAN- TEKNISK OG MILJØ  

 

32/19 19/593    

 KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL REF SAK 18/1041 
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Sak PS  26/19 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I 

UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 4.6.19  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 4.6.19 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 4.6.19 
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Sak PS  27/19 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG 

FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 4.6.19  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 4.6.19 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan-teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 4.6.19 
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Sak PS  28/19 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

EKSTRAORDINÆRT MØTE I PLAN- TEKNISK OG 

MILJØ 14.5.19  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møtet i utvalget den 14.5.19 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan-teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møtet i utvalget den 14.5.19 
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Sak PS  29/19 
 

 

Sakstittel:  FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, LEBESBY 

KOMMUNE, FINNMARK  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar forslag til forskrift, «Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Lebesby 

kommune, Finnmark», med ikrafttredelse fra 01.01.2020. 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar forslag til forskrift, «Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Lebesby 

kommune, Finnmark», med ikrafttredelse fra 01.01.2020. 
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Sak PS  30/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA NÅVÆRENDE 

AREALPLAN FOR HAMMERNES I FRIARFJORD  
 

 

Innstilling: 

1. Det vises til søknad om dispensasjon, etter Plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1, fra 

kommunens arealplan for flytting av eksisterende fritidshytte, sjå og det ene naustet 

internt på eiendommen gnr. 19 bnr. 19 ved Hammarnes i Friarfjorden. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (Kpl 2022-2003-01) sitt formål 

som LNF-C sone og fra Plan- og bygningsloven (Pbl) sin bestemmelse § 1-8 om 100-

metersbeltet mot sjø for flytting av eksisterende hytte, sjå og naust på eiendommen 

gnr. 19 bnr. 19 ved Hammarnes i Friarfjorden, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens bestemmelse, ikke vil bli vesentlig tilsidesatt. 

Det menes også at det foreligger klart større fordeler enn ulemper i forhold til 

dispensasjonen. Det er her snakk om omplassering/ flytting av eksisterende hytte, sjå 

og naust på samme eiendom. Det tillegges også stor vekt at ingen av de sentrale 

myndighetene har uttalt seg negativt til dispensasjonen. 

 

3. Vilkår for tillatelsen: 

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

arealplan for området og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

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

- Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis det ikke er innlevert komplett byggesak 

innen 3 år, jfr. Pbl § 21-9. 

 

4. Kulturminner  

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

fredet kulturminne på en slik 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 sendes Lebesby kommune.  
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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 

 

 

Vedtak: 

1. Det vises til søknad om dispensasjon, etter Plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1, fra 

kommunens arealplan for flytting av eksisterende fritidshytte, sjå og det ene naustet 

internt på eiendommen gnr. 19 bnr. 19 ved Hammarnes i Friarfjorden. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (Kpl 2022-2003-01) sitt formål 

som LNF-C sone og fra Plan- og bygningsloven (Pbl) sin bestemmelse § 1-8 om 100-

metersbeltet mot sjø for flytting av eksisterende hytte, sjå og naust på eiendommen 

gnr. 19 bnr. 19 ved Hammarnes i Friarfjorden, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens bestemmelse, ikke vil bli vesentlig tilsidesatt. 

Det menes også at det foreligger klart større fordeler enn ulemper i forhold til 

dispensasjonen. Det er her snakk om omplassering/ flytting av eksisterende hytte, sjå 

og naust på samme eiendom. Det tillegges også stor vekt at ingen av de sentrale 

myndighetene har uttalt seg negativt til dispensasjonen. 

 

3. Vilkår for tillatelsen: 

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

arealplan for området og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

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

- Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis det ikke er innlevert komplett byggesak 

innen 3 år, jfr. Pbl § 21-9. 

 

4. Kulturminner  
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Viser det seg under arbeidet i marken/ sjø at tiltaket kan virke inn på et automatisk 

fredet kulturminne på en slik 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 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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Sak PS  31/19 
 

 

Sakstittel:  MØTEPLAN HØST 2019 FOR PTM - PLAN- TEKNISK 

OG MILJØ  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-teknisk og Miljø vedtar følgende møteplan for 2.halvår 2019:  

 30.8.19 kl. 12:00 

 1.10.19 kl. 12:00 

 19.11.19 kl. 12:00 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan-teknisk og Miljø vedtar følgende møteplan for 2.halvår 2019:  

 30.8.19 kl. 12:00 

 1.10.19 kl. 12:00 

 19.11.19 kl. 12:00 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  32/19 
 

 

Sakstittel:  KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL REF SAK 18/1041 
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Innstilling: 

Saken legges fram i møtet 4.6.19 

 

 

Behandling: 

Forslag til vedtak fra Olaf Terje Hansen: 

Utvalget har behandlet saken på nytt, og kan ikke se at det er gjort lovlighetsbrudd. 

 

Som forslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Utvalget har behandlet saken på nytt, og kan ikke se at det er gjort lovlighetsbrudd. 
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