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Sak PS  1/17 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON OG BRUKSENDRING AV 

EKSISTERENDE BYGG/TOMT I BJØRNVIKA  
 

 

Innstilling: 

  

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon og bruksendring av eksisterende 

fangsthytte og næringstomt på eiendommen gnr. 40 bnr. 1 fnr. 4 i Bjørnvika til 

fritidshytte og fritidstomt.  

 

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

kommuneplan LNF-C sone for bruksendring av eksisterende bygning/ tomt for 

fangstformål til fritidsformål. Det gis heller ikke bruksendring fra fangstformål til 

fritidsformål på bygning/ tomt, jfr. Pbl § 20-1 d).  

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil en eventuell dispensasjon for bruksendring av 

bygningen/ tomten til fritidsformål medføre at enn tilsidesetter vesentlig kommunens 

kommuneplan (LNF-C sone) og skaper presedens, samt krav om likebehandling for 

tilsvarende bygninger/ eiendommer i kommunen. Samtidig befinner bygningen seg 

innenfor utløpssonen for snøskred. 

 

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: 
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1. Det vises til deres søknad om dispensasjon og bruksendring av eksisterende 

fangsthytte og næringstomt på eiendommen gnr. 40 bnr. 1 fnr. 4 i Bjørnvika til 

fritidshytte og fritidstomt.  

 

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

kommuneplan LNF-C sone for bruksendring av eksisterende bygning/ tomt for 

fangstformål til fritidsformål. Det gis heller ikke bruksendring fra fangstformål til 

fritidsformål på bygning/ tomt, jfr. Pbl § 20-1 d).  

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil en eventuell dispensasjon for bruksendring av 

bygningen/ tomten til fritidsformål medføre at enn tilsidesetter vesentlig kommunens 

kommuneplan (LNF-C sone) og skaper presedens, samt krav om likebehandling for 

tilsvarende bygninger/ eiendommer i kommunen. Samtidig befinner bygningen seg 

innenfor utløpssonen for snøskred. 

 

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  2/17 
 

 

Sakstittel:  6/1 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV 

TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT PÅ 

VEIDNESKLUBBEN  
 

 

Innstilling: 

Tiltakshaver/adresse: Espen Simonsen, Høysletta 30, 9517 ALTA 

Tiltaksadresse: gnr. 6 bnr. 1 - Veidnesklubben, Lebesby kommune 

Planstatus: PlanID 2022200301 Areal- og kystsoneplan 

Søknad mottatt: 31.10.2016 

Type søknad: Søknad om tillatelse til tiltak etter PBL § 20-1 Ett trinns søknad 

Type søknad: Søknad om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra Planbestemmelser 

    

    

    

Lebesby kommune gir tillatelse til tiltak jfr. plan- og bygningsloven § 20-1 (a-m) for: 

m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av 

ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om 

eiendomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som 

ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan. 

  

Fradeling av tilleggsareal på ca. 500 m2 på eiendommen gnr. 6 bnr. 1 til boligformål, for sikring 

av drikkevannskilde til eiendommen gnr. 6 bnr. 19 på Veidnesklubben. 

Tillatelse gis i medhold av plan- og bygningslovens § 26-1, § 27-2, § 27-4 og § 28-1. 

  

Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1 fra: 

Bestemmelse i kommuneplanens arealdel LNF-C sone 

Fradeling av tilleggsareal på ca. 500 m2 fra LNF-C sone til boligformål for sikring av 

drikkevannskilde til eiendommen gnr. 6 bnr. 19 på Veidnesklubben. 
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Etter kommunens helhetlige vurdering foreligger det klart større positive fordeler ved å sikre 

drikkevannskilden til eksisterende boligtomt, enn de negative ulemper dette medfører lokalt 

dyreliv. Området består av uproduktiv skog og ingen av de sentrale høringsparter har gått mot 

dispensasjonen. 

    

Generelle vilkår 

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

og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

Byggetillatelsen og dispensasjonen taper sin gyldighet hvis ikke det er rekvirert 

oppmålingsforretning er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles over 

lengre tid enn 2 år, jfr. PBL § 21-9. 

  

Spesielt om kulturminner 

Viser det seg under arbeid i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne på 

en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd (Ingen må - uten at det er lovlig etter § 8 

- sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 

eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at 

dette kan skje. ) - skal melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den 

utstrekning det kan berøre kulturminnet. 

  

Innsynsrett 

Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18. 

  

Klagerett 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 

sendes Lebesby kommune. 

Klagefrist er 3 uker regnet 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. 

  

Gebyr 

Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr jfr. Forskrift om gebyr for behandling / 

forvaltning etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (lokal forskrift for Lebesby 

kommune). 

Gebyrforskriften ligger på kommunens hjemmeside: www.lebesby.kommune.no  

  

Videre saksgang 

Lebesby kommune vil når rekvisisjon av oppmålingsforretning foreligger fakturere i henhold til 

gjeldende forskrift om gebyr for forvaltning etter matrikkelloven. 

Når Lebesby kommune har registrert at gebyr er betalt vil berørte parter bli innkalt til 

oppmålingsforretning. 
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Når oppmålingsforretning og oppmåling er gjennomført vil eiendommen bli tinglyst og 

matrikkelbrev utstedes til hjemmelshaver. 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Som innstilling  

 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

 

Tiltakshaver/adresse: Espen Simonsen, Høysletta 30, 9517 ALTA 

Tiltaksadresse: gnr. 6 bnr. 1 - Veidnesklubben, Lebesby kommune 

Planstatus: PlanID 2022200301 Areal- og kystsoneplan 

Søknad mottatt: 31.10.2016 

Type søknad: Søknad om tillatelse til tiltak etter PBL § 20-1 Ett trinns søknad 

Type søknad: Søknad om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra Planbestemmelser 

    

    

    

Lebesby kommune gir tillatelse til tiltak jfr. plan- og bygningsloven § 20-1 (a-m) for: 

m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av 

ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om 

eiendomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som 

ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan. 
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Fradeling av tilleggsareal på ca. 500 m2 på eiendommen gnr. 6 bnr. 1 til boligformål, for sikring 

av drikkevannskilde til eiendommen gnr. 6 bnr. 19 på Veidnesklubben. 

Tillatelse gis i medhold av plan- og bygningslovens § 26-1, § 27-2, § 27-4 og § 28-1. 

  

Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1 fra: 

Bestemmelse i kommuneplanens arealdel LNF-C sone 

Fradeling av tilleggsareal på ca. 500 m2 fra LNF-C sone til boligformål for sikring av 

drikkevannskilde til eiendommen gnr. 6 bnr. 19 på Veidnesklubben. 

Etter kommunens helhetlige vurdering foreligger det klart større positive fordeler ved å sikre 

drikkevannskilden til eksisterende boligtomt, enn de negative ulemper dette medfører lokalt 

dyreliv. Området består av uproduktiv skog og ingen av de sentrale høringsparter har gått mot 

dispensasjonen. 

    

Generelle vilkår 

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

og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

Byggetillatelsen og dispensasjonen taper sin gyldighet hvis ikke det er rekvirert 

oppmålingsforretning er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles over 

lengre tid enn 2 år, jfr. PBL § 21-9. 

  

Spesielt om kulturminner 

Viser det seg under arbeid i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne på 

en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd (Ingen må - uten at det er lovlig etter § 8 

- sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 

eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at 

dette kan skje. ) - skal melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den 

utstrekning det kan berøre kulturminnet. 

  

Innsynsrett 

Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18. 

  

Klagerett 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 

sendes Lebesby kommune. 

Klagefrist er 3 uker regnet 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. 

  

Gebyr 
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Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr jfr. Forskrift om gebyr for behandling / 

forvaltning etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (lokal forskrift for Lebesby 

kommune). 

Gebyrforskriften ligger på kommunens hjemmeside: www.lebesby.kommune.no  

  

Videre saksgang 

Lebesby kommune vil når rekvisisjon av oppmålingsforretning foreligger fakturere i henhold til 

gjeldende forskrift om gebyr for forvaltning etter matrikkelloven. 

Når Lebesby kommune har registrert at gebyr er betalt vil berørte parter bli innkalt til 

oppmålingsforretning. 

Når oppmålingsforretning og oppmåling er gjennomført vil eiendommen bli tinglyst og 

matrikkelbrev utstedes til hjemmelshaver. 
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Sak PS  3/17 
 

 

Sakstittel:  36-272 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV 

BOLIGTOMT TIL GARASJETOMT I KJØLLEFJORD  
 

 

Innstilling: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon, mottatt av kommunen den 21.11.2016, for 

benyttelse av boligtomten gnr. 36 bnr. 272 i Standvegen 106 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. 272 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: 

 

 

Som innstilling  

 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 
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1. Det vises til deres søknad om dispensasjon, mottatt av kommunen den 21.11.2016, for 

benyttelse av boligtomten gnr. 36 bnr. 272 i Standvegen 106 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. 272 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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