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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. oktober 2017 

 

  

 Lise Rasmussen 

    

 Jan O. Evensen 

    

 Olaf Terje Hansen 

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

 

  

 Arnkjell Bøgeberg 

    

  

    

  

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

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

37/17 17/901    

 GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 28.9.17  

 

38/17 17/902    

GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN -   

TEKNISK OG MILJØ 28.9.17 

  

39/17 17/903    

 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 6.6.17  

 

30/17 16/1457    

 38/2 DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR 

SKJØTNINGBERG FOR TILLEGGSAREAL FRA FRILUFTSOMRÅDE 

TIL FRITIDSFORMÅL  

 

27/17 16/1549    

 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV 3 STK 

GAPAHUKER I OMRÅDET RUNDT KUNES  

 

31/17 17/596    

 6/1 - DISPENSASJON FOR FRADELING AV NÆRINGSTOMT FOR 

SERVERING (GAMME/ KAFE) PÅ VEIDNES  

 

32/17 17/599    

 19/1 DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR TÅRNVIKVANN 

HYTTEOMRÅDE FOR UTBEDRING AV STI TIL EKSISTERENDE 

HYTTE  

 

33/17 17/734    

 36/167 - DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING AV BOLIGTOMT TIL 

GARASJETOMT I JOHAN SALMILLASVEG 38  
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34/17 17/823    

 SØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET 

(PS 31/15 FRA KS) FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE PÅ KUNES  

 

35/17 17/828    

 MØTEPLAN 2017 FOR PTM - PLAN- TEKNISK OG MILJØ  

 

36/17 17/890    

 SAMTYKKE ETTER PBL §13 - 1 FOR PLASSERING AV 

FLYTEBRYGGE I VEIDNES HAVN  

 

40/17 17/928    

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

SJØ FOR OPPFØRING AV FYLLING I SJØ VED EIENDOM 20/44  

 

 

41/17 17/369    

 VEDRØRENDE MASKINPARK JARLE OLSEN  
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Sak PS  37/17 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I 

UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 28.9.17  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 28.9.17 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 28.9.17 
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Sak PS  38/17 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG 

FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 28.9.17  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner saksliste til Utvalgsmøte 28.9.17 

 

 

Behandling: 

 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner saksliste til Utvalgsmøte 28.9.17 
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Sak PS  39/17 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I 

PLAN- TEKNISK OG MILJØ 6.6.17  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 6.6.17 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 6.6.17 
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Sak PS  30/17 
 

 

Sakstittel:  38/2 DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR 

SKJØTNINGBERG FOR TILLEGGSAREAL FRA 

FRILUFTSOMRÅDE TIL FRITIDSFORMÅL  
 

 

Innstilling: 

 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-1, datert 

26.9.2016, for fradeling av tilleggstomt fra eiendommen gnr. 38 bnr. 2 i 

Skjøtningberg. 

 

2. Det gis ikke dispensasjon, iht. plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-2, fra 

reguleringsplan for Skjøtningberg (RPL 2022199702) sin bestemmelse om 

friluftsområde på land (S12) for fradeling av tilleggsareal til eksisterende 

fritidseiendom gnr. 38 bnr. 34 i Skjøtningberg. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart større 

fordeler ved å omgjøre friluftsområde til fritidstomt enn de ulemper dette medfører 

bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan. Når det gjelder presedens og 

likebehandlingsprinsippet så foreligger det ingen spesielle grunner i denne saken som 

skiller seg ut. En dispensasjon vil derfor kunne skape presedens ved at flere av de 

andre fritidstomtene kan gjøre hevd i samme forholdet for å utvide sine tomter inn i 

det regulerte friluftsområde (S12). 

 

3. Klageadgang  

 

I samsvar med Forvaltningsloven § 28 kan vedtaket 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. 

 

 

 

 

Behandling: 
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Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-1, datert 

26.9.2016, for fradeling av tilleggstomt fra eiendommen gnr. 38 bnr. 2 i 

Skjøtningberg. 

 

2. Det gis ikke dispensasjon, iht. plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-2, fra 

reguleringsplan for Skjøtningberg (RPL 2022199702) sin bestemmelse om 

friluftsområde på land (S12) for fradeling av tilleggsareal til eksisterende 

fritidseiendom gnr. 38 bnr. 34 i Skjøtningberg. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart større 

fordeler ved å omgjøre friluftsområde til fritidstomt enn de ulemper dette medfører 

bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan. Når det gjelder presedens og 

likebehandlingsprinsippet så foreligger det ingen spesielle grunner i denne saken som 

skiller seg ut. En dispensasjon vil derfor kunne skape presedens ved at flere av de 

andre fritidstomtene kan gjøre hevd i samme forholdet for å utvide sine tomter inn i 

det regulerte friluftsområde (S12). 

 

3. Klageadgang  

 

I samsvar med Forvaltningsloven § 28 kan vedtaket 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. 

 

 

 

Sak PS  27/17 
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Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV 3 

STK GAPAHUKER I OMRÅDET RUNDT KUNES  
 

 

Innstilling: 

 

  

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon for punktfeste for oppføring av 3 stk 

gapahuker i området rundt Kunes i Lebesby kommune. En er plassert ut mot Leirbukta 

og de to resterende er tenkt plassert innover langs Sørelvdalen mot fjellene syd for 

Kunes. Dispensasjonen gjelder fra kommunens arealplan område LNF-C sone for 

oppføring av punktfeste og gapahuk på tre lokaliteter på eiendommen gnr. 15 bnr. 1 

ved Kunes.  
 

2. Det innvilges ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-C sone sin 

bestemmelse for oppføring av punktfeste for gapahuk A ved Leirbukta. Det gis heller ikke 

tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 m) for fradeling av punktfeste for gapahuk. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil plasseringen av gapahuken bli liggende innenfor en 

sone som er definert som utløpsområde for snøskred (Aktsomhetsområde). Det 

aktuelle området er ikke kartlagt i forhold til snøskred og steinsprang. 
 

3. Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-C sone sin bestemmelse for 

oppføring av punktfeste for gapahuk B ved Sørelva nord for kraftlinjen. Det gis tillatelse 

etter plan- og bygningslovens § 20-1 m) for fradeling av punktfeste for gapahuk. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil plasseringen av gapahuken ikke vesentlig komme i 

konflikt med annen bruk i området. Gapahuken vil også være en god tilretteleggelse for 

fysisk aktivitet og allmenn helse. Det tillegges også vekt at ingen av de sentrale 

høringspartene har gått mot søknaden. 
 

4. Det innvilges ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-C sone sin 

bestemmelse for oppføring av punktfeste for gapahuk C ved Sørelva sør for kraftlinjen. 

Det gis heller ikke tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 m) for fradeling av 

punktfeste for gapahuk. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil plasseringen av gapahuken bli i et område som er 

uberørt og vil således medføre vesentlig inngrep. Det tillegges også vekt at lokal 

reinbeitedistrikt går i mot søknaden på grunn av at plasseringen er lavtliggende i et dalføre 

som blir tidlig bart. Et slikt område er viktig tidligbeite om våren og forsommeren for rein. 

 

5. Klageadgang  

 

I samsvar med forvaltningsloven (fvl) § 28 kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. 

Klagen sendes Lebesby kommune.  

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer frem 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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Behandling: 

Jan Olav Evensen erklærte seg inhabil i behandlingen av saken. 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

 

  

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon for punktfeste for oppføring av 3 stk 

gapahuker i området rundt Kunes i Lebesby kommune. En er plassert ut mot Leirbukta 

og de to resterende er tenkt plassert innover langs Sørelvdalen mot fjellene syd for 

Kunes. Dispensasjonen gjelder fra kommunens arealplan område LNF-C sone for 

oppføring av punktfeste og gapahuk på tre lokaliteter på eiendommen gnr. 15 bnr. 1 

ved Kunes.  
 

2. Det innvilges ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-C sone sin 

bestemmelse for oppføring av punktfeste for gapahuk A ved Leirbukta. Det gis heller ikke 

tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 m) for fradeling av punktfeste for gapahuk. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil plasseringen av gapahuken bli liggende innenfor en 

sone som er definert som utløpsområde for snøskred (Aktsomhetsområde). Det 

aktuelle området er ikke kartlagt i forhold til snøskred og steinsprang. 
 

3. Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-C sone sin bestemmelse for 

oppføring av punktfeste for gapahuk B ved Sørelva nord for kraftlinjen. Det gis tillatelse 

etter plan- og bygningslovens § 20-1 m) for fradeling av punktfeste for gapahuk. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil plasseringen av gapahuken ikke vesentlig komme i 

konflikt med annen bruk i området. Gapahuken vil også være en god tilretteleggelse for 

fysisk aktivitet og allmenn helse. Det tillegges også vekt at ingen av de sentrale 

høringspartene har gått mot søknaden. 
 

4. Det innvilges ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-C sone sin 

bestemmelse for oppføring av punktfeste for gapahuk C ved Sørelva sør for kraftlinjen. 

Det gis heller ikke tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 m) for fradeling av 

punktfeste for gapahuk. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil plasseringen av gapahuken bli i et område som er 

uberørt og vil således medføre vesentlig inngrep. Det tillegges også vekt at lokal 
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reinbeitedistrikt går i mot søknaden på grunn av at plasseringen er lavtliggende i et dalføre 

som blir tidlig bart. Et slikt område er viktig tidligbeite om våren og forsommeren for rein. 

 

5. Klageadgang  

 

I samsvar med forvaltningsloven (fvl) § 28 kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. 

Klagen sendes Lebesby kommune.  

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer frem til påført adresse.  

 

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

grunner som anføres klagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  31/17 
 

 

Sakstittel:  6/1 - DISPENSASJON FOR FRADELING AV 

NÆRINGSTOMT FOR SERVERING (GAMME/ KAFE) 

PÅ VEIDNES  
 

 

Innstilling: 
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1. Det vises til deres søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-1, datert 

11.5.2017, for fradeling av næringstomt for serveringssted på eiendommen gnr. 6 bnr. 

1 på Veidnes. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealbestemmelse om LNF-C sone og 100-

metersbeltet mot sjø etter plan- g bygningsloven § 1-8 for fradeling av tomt til 

serveringssted fra eiendommen gnr. 6 bnr. 1 på Veidnes. 

 

Dette på bakgrunn av at det aktuelle området i LNF-C sonen allerede er berørt i 

forhold til tidligere massetak. Kommunen mener de innvirkninger et serveringssted 

med parkering gir til samfunnet, samt at et tidligere massetak tas i bruk til noe nyttig 

overgår de ulemper dette medfører gjeldende plan (LNF-C sone) og 100-metersbeltet 

mot sjøen. Det bemerkes også at reinbeitedistrikt 14 ikke hadde noen merknader til 

søknaden. 

 

3. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Det må innhentes godkjent avkjørselstillatelse fra Statens vegvesen fra FV 183 

til det gamle massetaket på Hamnneset på Veidnes før behandling av 

byggesaken. 

 I forbindelse med byggesaken må det kartlegges mulig risiko og eventuelle 

forbyggende tiltak i forbindelse med aktsomhetsområde for flom langs 

Klubbelva på Veidnes. 

 Det må i forkant av igangsettelse av tiltaket være søkt og godkjent 

utslippstillatelse for det planlagte tiltaket. 

  

4. Klageadgang I samsvar med Forvaltningsloven § 28 kan vedtaket 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. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 
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1. Det vises til deres søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-1, datert 

11.5.2017, for fradeling av næringstomt for serveringssted på eiendommen gnr. 6 bnr. 

1 på Veidnes. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealbestemmelse om LNF-C sone og 100-

metersbeltet mot sjø etter plan- g bygningsloven § 1-8 for fradeling av tomt til 

serveringssted fra eiendommen gnr. 6 bnr. 1 på Veidnes. 

 

Dette på bakgrunn av at det aktuelle området i LNF-C sonen allerede er berørt i 

forhold til tidligere massetak. Kommunen mener de innvirkninger et serveringssted 

med parkering gir til samfunnet, samt at et tidligere massetak tas i bruk til noe nyttig 

overgår de ulemper dette medfører gjeldende plan (LNF-C sone) og 100-metersbeltet 

mot sjøen. Det bemerkes også at reinbeitedistrikt 14 ikke hadde noen merknader til 

søknaden. 

 

3. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Det må innhentes godkjent avkjørselstillatelse fra Statens vegvesen fra FV 183 

til det gamle massetaket på Hamnneset på Veidnes før behandling av 

byggesaken. 

 I forbindelse med byggesaken må det kartlegges mulig risiko og eventuelle 

forbyggende tiltak i forbindelse med aktsomhetsområde for flom langs 

Klubbelva på Veidnes. 

 Det må i forkant av igangsettelse av tiltaket være søkt og godkjent 

utslippstillatelse for det planlagte tiltaket. 

  

4. Klageadgang I samsvar med Forvaltningsloven § 28 kan vedtaket 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  32/17 
 

 

Sakstittel:  19/1 DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR 

TÅRNVIKVANN HYTTEOMRÅDE FOR UTBEDRING AV 

STI TIL EKSISTERENDE HYTTE  
 

 

Innstilling: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-1, datert 

20.7.2017, for utbedring av eksisterende sti frem til hytte (GID: 19/1/25) på 

eiendommen gnr. 19 bnr. 1 i Tårnvikvann hytteområde. 

 

2. Det gis dispensasjon, iht. plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-2, fra reguleringsplan for 

Tårnvikvann hytteområde (RPL 2022197902) sin bestemmelse §§ 1 og 6 for utbedring 

av eksisterende sti frem til hytte (GID: 19/1/25). 
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Etter kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

ved å utbedre eksisterende sti enn de ulemper dette medfører bestemmelsene i 

gjeldende reguleringsplan. Dette på bakgrunn av at tiltaket innebærer mindre tiltak på 

eksisterende sti som ikke vil bli godt synlig og uten vesentlige terrenginngrep eller 

fortrengende virkning. Det tillegges også vekt at ingen av høringspartene var negativ 

til søknaden. 

 

 

3. Klageadgang  

 

I samsvar med Forvaltningsloven § 28 kan vedtaket 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. 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-1, datert 

20.7.2017, for utbedring av eksisterende sti frem til hytte (GID: 19/1/25) på 

eiendommen gnr. 19 bnr. 1 i Tårnvikvann hytteområde. 

 

2. Det gis dispensasjon, iht. plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-2, fra reguleringsplan for 

Tårnvikvann hytteområde (RPL 2022197902) sin bestemmelse §§ 1 og 6 for utbedring 

av eksisterende sti frem til hytte (GID: 19/1/25). 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

ved å utbedre eksisterende sti enn de ulemper dette medfører bestemmelsene i 

gjeldende reguleringsplan. Dette på bakgrunn av at tiltaket innebærer mindre tiltak på 

eksisterende sti som ikke vil bli godt synlig og uten vesentlige terrenginngrep eller 

fortrengende virkning. Det tillegges også vekt at ingen av høringspartene var negativ 

til søknaden. 
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3. Klageadgang  

 

I samsvar med Forvaltningsloven § 28 kan vedtaket 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  33/17 
 

 

Sakstittel:  36/167 - DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING AV 

BOLIGTOMT TIL GARASJETOMT I JOHAN 

SALMILLASVEG 38  
 

 

Innstilling: 

  

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon, mottatt av kommunen den 27.6.2017, for 

benyttelse av boligtomten gnr. 36 bnr. 167 i Johan Salmillasveg 38 til garasjetomt.  

 

2. Det gis ikke dispensasjon, iht. plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-2, fra 

reguleringsplan Kjøllefjord byplanvedtekter (PlanID: 2022194801) sin bestemmelse 

om boligformål for å benytte eiendommen gnr. 36 bnr. 167 til garasjeformål.  

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil en eventuell dispensasjon fra det regulerte 

boligformålet medføre en vesentlig tilsidesettelse av gjeldende reguleringsplan. Det 

foreligger heller ikke vesentlig større fordeler for å ta i bruk tomten til garasjeformål, 

fremfor de ulemper som skapes ved at kommunen mister enn boligtomt, samtidig med 

at dispensasjonen åpner for at kommunens øvrige boligområder også kan bli utsatt for 

tilsvarende dispensasjoner i henhold til presedens og likebehandling.  

 

3. Klageadgang  

I samsvar med Forvaltningsloven § 28 kan vedtaket 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. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra MDG v/Olaf Terje Hansen: 

«PTM vurderer at tomta ikke er brukbar til boligformål slik dagens krav til boliger er.  

Under forutsetning av at tomta anses skikket til garasje, gis det dispensasjon fra Pbl § 19.2 og 

reg.plan Kjøllefjord byplanvedtekter om å benytte eiendom gnr 36. bbr 167 i Johan Salmillas 

vei 38 til garasjetomt.» 

Votering: 1 for, 3 mot. Forslag falt. 

 

*** Innstilling vedtatt mot 1 stemme. 
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Vedtak: 

 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon, mottatt av kommunen den 27.6.2017, for 

benyttelse av boligtomten gnr. 36 bnr. 167 i Johan Salmillasveg 38 til garasjetomt.  

 

2. Det gis ikke dispensasjon, iht. plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-2, fra 

reguleringsplan Kjøllefjord byplanvedtekter (PlanID: 2022194801) sin bestemmelse 

om boligformål for å benytte eiendommen gnr. 36 bnr. 167 til garasjeformål.  

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil en eventuell dispensasjon fra det regulerte 

boligformålet medføre en vesentlig tilsidesettelse av gjeldende reguleringsplan. Det 

foreligger heller ikke vesentlig større fordeler for å ta i bruk tomten til garasjeformål, 

fremfor de ulemper som skapes ved at kommunen mister enn boligtomt, samtidig med 

at dispensasjonen åpner for at kommunens øvrige boligområder også kan bli utsatt for 

tilsvarende dispensasjoner i henhold til presedens og likebehandling.  

 

3. Klageadgang  

I samsvar med Forvaltningsloven § 28 kan vedtaket 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  34/17 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG 

DELINGSFORBUDET (PS 31/15 FRA KS) FOR 

OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE PÅ KUNES  
 

 

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 plassering av 

flytebrygge og båt opp/ ned trekk på Kunes kan behandles i tråd med gjeldende lover og planer 

for området.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av flytebrygge og båt opp/ ned trekk 

vanskeliggjøre planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da det aktuelle området er nært 

tilknyttet et eksisterende regulert naustområde på Kunes. 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. Selv om det gis 

samtykke må utbygger fremdeles søke kommune om landfeste for flytebryggen etter plan- og 

bygningsloven, samt avklare med Kystverket om tiltaket blir berørt av havne- og farvannsloven. 

 

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 plassering av 

flytebrygge og båt opp/ ned trekk på Kunes kan behandles i tråd med gjeldende lover og planer 

for området.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av flytebrygge og båt opp/ ned trekk 

vanskeliggjøre planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da det aktuelle området er nært 

tilknyttet et eksisterende regulert naustområde på Kunes. 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. Selv om det gis 

samtykke må utbygger fremdeles søke kommune om landfeste for flytebryggen etter plan- og 

bygningsloven, samt avklare med Kystverket om tiltaket blir berørt av havne- og farvannsloven. 
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Sak PS  35/17 
 

 

Sakstittel:  MØTEPLAN 2017 FOR PTM - PLAN- TEKNISK OG 

MILJØ  
 

 

Innstilling: 

 

Utvalg for Plan- teknisk og Miljø vedtar følgende møteplan for høst 2017: 

 

 13.9.17 kl. 12:00 

 28.9.17 kl. 12:00 

 15.11.17 kl. 12:00 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

 

Utvalg for Plan- teknisk og Miljø vedtar følgende møteplan for høst 2017: 

 

 13.9.17 kl. 12:00 

 28.9.17 kl. 12:00 

 15.11.17 kl. 12:00 

 

 

 

 

Sak PS  36/17 
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Sakstittel:  SAMTYKKE ETTER PBL §13 - 1 FOR PLASSERING AV 

FLYTEBRYGGE I VEIDNES HAVN  
 

 

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 plassering av 

flytebrygge i Veidnes havn.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av flytebrygge i Veidnes havn 

vanskeliggjøre planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da området inngår i 

detaljreguleringsplan for Veidnesholmen (RPL 2022-2009-01). 

 

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 plassering av 

flytebrygge i Veidnes havn.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av flytebrygge i Veidnes havn 

vanskeliggjøre planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da området inngår i 

detaljreguleringsplan for Veidnesholmen (RPL 2022-2009-01). 
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Sak PS  40/17 
 

 

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 

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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Sak PS 41/17 
 

 

Sakstittel:  VEDRØRENDE MASKINPARK JARLE OLSEN  
 

 

Innstilling: 

Sak lagt frem i møte i utvalget for Plan- Teknisk- og Miljø den 5.10.2017 

 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Utvalg for Plan- teknisk og miljø: 

«PTM vurderer at det er så stor framgang i saken at en ikke på nåværende tidspunkt ønsker å 

gjøre vedtak fordi en ser positiv utvikling.» 

 

 

Som forslag 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

PTM vurderer at det er så stor framgang i saken at en ikke på nåværende tidspunkt ønsker å 

gjøre vedtak fordi en ser positiv utvikling. 
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