
Lebesby kommune 
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MØTEPROTOKOLL 

 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø 
 

Møtested: Møterom 307, Rådhuset   

Møtedato: 6.6.2017 Tid: kl. 12:00  

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer:  Olaf Terje Hansen, Jan Olav Evensen, Lise Rasmussen, Stein Asle 

Pedersen 

Forfall: Bård Rasmussen 

Varamedlemmer:   

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

    

Innkalling:   

Merknader:   

Behandlede saker: PS 17-28/17 (-27/17) + 29/17 – tilleggssak lagt frem i møte 

 

Underskrifter: 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

 

Kjøllefjord, 9. juni 2017 

 

  

 Olaf Terje Hansen 

    

 Stein Asle Pedersen 

    

 Jan Olav Evensen 

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

 

   

Lise Rasmussen 

    

 Bård Rasmussen 

    

  

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

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

17/17 17/614    

 GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 6.6.17  

 

18/17 17/615    

 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - 

TEKNISK OG MILJØ 6.6.17  

 

19/17 17/616    

 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 2.5.17  

 

20/17 17/44    

 HAVNEKRAV POST 30 MOLO OG MUDRING I VEIDNESKLUBBEN  

 

21/17 17/328    

 HAVNEKRAV POST 30 LEBESBY HAVN  

 

22/17 16/733    

 VA BREIVIKVEGEN 2016  

 

23/17 17/467    

 RENSEANLEGG AVLØP KJØLLEFJORD - UTREDNING  

 

24/17 17/611    

 OMORGANISERING TEKNISK SEKTOR  

 

25/17 16/127    

 SAMISK STEDSNAVN I DYFJORD M.M. REF SAK 14/667 

 

26/17 16/1420    

 DISPENESASJON FOR BRUKSENDRING AV GJETERHYTTE TIL 

FRITIDSHYTTE VED SØRELVA PÅ KUNES  
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28/17 17/533    

 SAMTYKKE FOR PLASSERING AV TORSKEMERD OG 

FLYTEBRYGGE I KJØLLEFJORD HAVN  

 

29/17 17/671    

 OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK PS 74/15 OG PS 68/16  
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Sak PS 17/17 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I 

UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 6.6.17  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 6.6.17. 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 6.6.17. 
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Sak PS 18/17 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG 

FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 6.6.17  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner saksliste til Utvalgsmøte 6.6.17. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling + tilleggssak 29/17 

*** Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner saksliste med tilleggssak til Utvalgsmøte 

6.6.17. 
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Sak PS 19/17 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I 

PLAN- TEKNISK OG MILJØ 2.5.17  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 2.5.17. 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 2.5.17. 
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Sak PS 20/17 
 

 

Sakstittel:  HAVNEKRAV POST 30 MOLO OG MUDRING I 

VEIDNESKLUBBEN  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre viser til havnekrav post 30 for Veidnesklubben. Kommunen 

ønsker gjennom sitt havnekrav at Kystverket finner gode løsninger for skjerming og 

utdyping av fiskerihavna.  

2. De senere årene har det skjedd en svært positiv utvikling på Veidnesklubben, med en 

stor økning i antall fiskefartøy og oppstart av fiskemottaket. Det ble derfor 

gjennomført vedlikeholdsmudring som en akuttløsning i 2015, som bedret forholdene 

noe. Dybden ble likevel ikke god nok i havna, og det har i ettertid kommet flere fartøy 

og utfordringene er blitt større.  

3. Tilstrekkelig utdyping og bedre skjerming er derfor et krav for å få en funksjonell og 

sikker havn i Veidnesklubben og den videre utvikling er helt avhengig av at 

utbedringene blir gjennomført.  

4. Tiltaket er også forankret i Nordkappregionen havn IKS’ plan for utvikling av 

fiskerihavner.  

5. Lebesby kommune er forberedt på også å ta sin del av dette arbeidet, som blant annet 

innebærer arealdisponeringer, reguleringsarbeid og administrativ og politisk 

oppfølging.  

6. Kystverket har fagkompetanse til å finne de beste løsningene for havna, og Lebesby 

kommunestyre ber Kystverket prioritere denne oppgaven.   

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig 
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Vedtak: 

 

1. Lebesby kommunestyre viser til havnekrav post 30 for Veidnesklubben. Kommunen 

ønsker gjennom sitt havnekrav at Kystverket finner gode løsninger for skjerming og 

utdyping av fiskerihavna.  

2. De senere årene har det skjedd en svært positiv utvikling på Veidnesklubben, med en 

stor økning i antall fiskefartøy og oppstart av fiskemottaket. Det ble derfor 

gjennomført vedlikeholdsmudring som en akuttløsning i 2015, som bedret forholdene 

noe. Dybden ble likevel ikke god nok i havna, og det har i ettertid kommet flere fartøy 

og utfordringene er blitt større.  

3. Tilstrekkelig utdyping og bedre skjerming er derfor et krav for å få en funksjonell og 

sikker havn i Veidnesklubben og den videre utvikling er helt avhengig av at 

utbedringene blir gjennomført.  

4. Tiltaket er også forankret i Nordkappregionen havn IKS’ plan for utvikling av 

fiskerihavner.  

5. Lebesby kommune er forberedt på også å ta sin del av dette arbeidet, som blant annet 

innebærer arealdisponeringer, reguleringsarbeid og administrativ og politisk 

oppfølging.  

6. Kystverket har fagkompetanse til å finne de beste løsningene for havna, og Lebesby 

kommunestyre ber Kystverket prioritere denne oppgaven.   
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Sak PS 21/17 
 

 

Sakstittel:  HAVNEKRAV POST 30 LEBESBY HAVN  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre viser til havnekrav post 30 for Lebesby havn. Kommunen 

ønsker gjennom sitt havnekrav at Kystverket finner gode løsninger for skjerming og 

utdyping av fiskerihavna.  

2. De senere årene har det skjedd en positiv utvikling i Lebesbyområdet, med økning i 

antall fiskefartøy, økt interesse for oppdrett og fritids- og turistfiske. Fiskemottaket i 

Trollbukt er i gang, og kommunen og havna ønsker å se utviklingen av dette området 

under ett.  

3. Skjerming og utdyping er et krav for å få en funksjonell og sikker havn i Lebesby, og 

den videre utvikling er helt avhengig av at utbedringene blir gjennomført.  

4. Tiltaket er også forankret i Nordkappregionen havn IKS’ plan for utvikling av 

fiskerihavner.  

5. Lebesby kommune er forberedt på også å ta sin del av dette arbeidet, som blant annet 

innebærer arealdisponeringer, reguleringsarbeid og administrativ og politisk 

oppfølging.  

6. Kystverket har fagkompetanse til å finne de beste løsningene for havna, og Lebesby 

kommunestyre ber Kystverket prioritere denne oppgaven.  

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig 
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Vedtak: 

 

1. Lebesby kommunestyre viser til havnekrav post 30 for Lebesby havn. Kommunen 

ønsker gjennom sitt havnekrav at Kystverket finner gode løsninger for skjerming og 

utdyping av fiskerihavna.  

2. De senere årene har det skjedd en positiv utvikling i Lebesbyområdet, med økning i 

antall fiskefartøy, økt interesse for oppdrett og fritids- og turistfiske. Fiskemottaket i 

Trollbukt er i gang, og kommunen og havna ønsker å se utviklingen av dette området 

under ett.  

3. Skjerming og utdyping er et krav for å få en funksjonell og sikker havn i Lebesby, og 

den videre utvikling er helt avhengig av at utbedringene blir gjennomført.  

4. Tiltaket er også forankret i Nordkappregionen havn IKS’ plan for utvikling av 

fiskerihavner.  

5. Lebesby kommune er forberedt på også å ta sin del av dette arbeidet, som blant annet 

innebærer arealdisponeringer, reguleringsarbeid og administrativ og politisk 

oppfølging.  

6. Kystverket har fagkompetanse til å finne de beste løsningene for havna, og Lebesby 

kommunestyre ber Kystverket prioritere denne oppgaven.  
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Sak PS 22/17 
 

 

Sakstittel:  VA BREIVIKVEGEN 2016  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk- og Miljø finner det svært beklagelig at administrasjonen ikke fikk 

laget ferdig ei utredning av kostnadene ved å legge ut på anbud arbeidet med vannledningen i 

Breivikvegen og Lill Ringveg, slik det ble lovet i forrige møte. Dermed mister kommunen 

muligheten til å benytte seg av den opsjonen som foreligger, noe som kunne spart kommunen 

for flere hundretusen kroner. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Olaf Terje Hansen: 

Lebesby kommunestyre finner det beklagelig at innbyggerne i Lille Ringveg må vente 

ytterligere et år på å få utbedret vannkvaliteten. 

 

Ved å benytte seg av opsjon kunne en fått avsluttet arbeidet tidligere, og kommunen spart 

penger på en dyr anbudsrunde. 

 

Forslag til vedtak: 

Gjennomføring av vedtak PS 72/16 utsettes til 2018, og kostnadsrammen vurderes økt i 

forbindelse med budsjettarbeidet for 2018, for å ta med rehabilitering av vann- og 

avløpsanlegg i Store Ringveg også. 

 

Lebesby kommunestyre finner det beklagelig at innbyggerne i Lille Ringveg må vente 

ytterligere et år på å få utbedret vannkvaliteten. 

 

Ved å benytte seg av opsjon kunne en fått avsluttet arbeidet tidligere, og kommunen spart 

penger på en dyr anbudsrunde. 

 

 

Som forslag 

*** Enstemmig 

 

 

Vedtak: 
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Gjennomføring av vedtak PS 72/16 utsettes til 2018, og kostnadsrammen vurderes økt i 

forbindelse med budsjettarbeidet for 2018, for å ta med rehabilitering av vann- og 

avløpsanlegg i Store Ringveg også. 

 

Lebesby kommunestyre finner det beklagelig at innbyggerne i Lille Ringveg må vente 

ytterligere et år på å få utbedret vannkvaliteten. 

 

Ved å benytte seg av opsjon kunne en fått avsluttet arbeidet tidligere, og kommunen spart 

penger på en dyr anbudsrunde. 
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Sak PS 23/17 
 

 

Sakstittel:  RENSEANLEGG AVLØP KJØLLEFJORD - UTREDNING  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar utredning av løsning og kostnader for rensing av avløp i 

Kjøllefjord til orientering. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

 

Lebesby kommunestyre tar utredning av løsning og kostnader for rensing av avløp i 

Kjøllefjord til orientering. 
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Sak PS 24/17 
 

 

Sakstittel:  OMORGANISERING TEKNISK SEKTOR  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar forslag til omorganisering av Teknisk sektor til etterretning. 

Teknisk drøfter forslaget videre med alle ansatte under teknisk, og legger frem budsjettforslag 

for 2018 i samsvar med omorganiseringen. 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Jan Olav Evensen: 

Lebesby kommunestyre vedtar at det skal gjøres en ekstern utredning av omorganisering og 

dimensjonering av teknisk sektor. Det settes av opptil kr 250 000,- til formålet. 

 

 

Som forslag 

*** Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

 

Lebesby kommunestyre vedtar at det skal gjøres en ekstern utredning av omorganisering og 

dimensjonering av teknisk sektor. Det settes av opptil kr 250 000,- til formålet. 
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Sak PS 25/17 
 

 

Sakstittel:  SAMISK STEDSNAVN I DYFJORD M.M. REF SAK 14/667 
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar i medhold av Forskrift om skrivemåten av stadnamn § 9, at samisk 

skrivemåte på tettstedet Dyfjord, og andre geografiske stedsnavn med navnet Dyfjord, skal 

være Dáigevuonna. 

Vedtaket kan påklages jfr. Lov om stadnamn § 10. 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Jan Olav Evensen: 

Lebesby kommune vedtar i medhold av Forskrift om skrivemåten av stedsnamn § 9, at samisk 

skrivemåte på tettstedet Dyfjord, og andre geografiske stedsnavn med navnet Dyfjord skal 

være Dàigevuotna. 

Samisktalende i Dyfjord bruker, og har brukt, stavemåten Dàigevuotna. Den er allerede 

innarbeidet blant lokalbefolkningen, og det er naturlig at denne stavemåten brukes. 

 

Som forslag 

*** Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

 

Lebesby kommune vedtar i medhold av Forskrift om skrivemåten av stedsnamn § 9, at samisk 

skrivemåte på tettstedet Dyfjord, og andre geografiske stedsnavn med navnet Dyfjord skal 

være Dàigevuotna. 

Samisktalende i Dyfjord bruker, og har brukt, stavemåten Dàigevuotna. Den er allerede 

innarbeidet blant lokalbefolkningen, og det er naturlig at denne stavemåten brukes. 

Vedtaket kan påklages jfr. Lov om stadnamn § 10. 

 

Sak PS 26/17 
 

 



  

Side 16 av 19 

Sakstittel:  DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING AV 

GJETERHYTTE TIL FRITIDSHYTTE VED SØRELVA PÅ 

KUNES  
 

 

Innstilling: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealbestemmelse om 

LNF-C sone for bruksendring av eksisterende gjeterhytte/punktfeste på eiendommen 

gnr. 14 bnr. 1 fnr 7 ved Sørelva på Kunes til fritidsformål. 

2. Det gis ikke dispensasjon fra kommeplanens arealbestemmelse om LNF-C sone for 

bruksendring av eksisterende gjeterhytte/punktfeste til fritidsformål, jfr Pbl § 19-2. 

Etter en helhetsvurdering vil en eventuell dispensasjon for bruksendring av 

gjeterhytten/punktfestet til fritidshytte/fritidsformål medføre at en tilsidesetter 

vesentlig kommunens kommuneplan (LNF-C sone) og skaper presedens for tilsvarende 

bygninger i kommunen. Bruksendringen er ikke i tråd nasjonale føringer på området. I 

blant annet St.meld. Nr 21 (2004-2005) og veileder T-1450 til plan- og bygningsloven 

understrekes viktigheten av at etablering av fritidsbebyggelse avklares gjennom 

kommunens planarbeid og at utbygging ikke skjer i store sammenhengende områder 

uten større tekniske inngrep. De samme føringene fremgår også av Fylkesplan for 

Finnmark 2006-2009. 

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. 

4. 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 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

 

http://www.lebesby.kommune.no/
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1. Det vises til deres søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealbestemmelse om 

LNF-C sone for bruksendring av eksisterende gjeterhytte/punktfeste på eiendommen 

gnr. 14 bnr. 1 fnr 7 ved Sørelva på Kunes til fritidsformål. 

2. Det gis ikke dispensasjon fra kommeplanens arealbestemmelse om LNF-C sone for 

bruksendring av eksisterende gjeterhytte/punktfeste til fritidsformål, jfr Pbl § 19-2. 

Etter en helhetsvurdering vil en eventuell dispensasjon for bruksendring av 

gjeterhytten/punktfestet til fritidshytte/fritidsformål medføre at en tilsidesetter 

vesentlig kommunens kommuneplan (LNF-C sone) og skaper presedens for tilsvarende 

bygninger i kommunen. Bruksendringen er ikke i tråd nasjonale føringer på området. I 

blant annet St.meld. Nr 21 (2004-2005) og veileder T-1450 til plan- og bygningsloven 

understrekes viktigheten av at etablering av fritidsbebyggelse avklares gjennom 

kommunens planarbeid og at utbygging ikke skjer i store sammenhengende områder 

uten større tekniske inngrep. De samme føringene fremgår også av Fylkesplan for 

Finnmark 2006-2009. 

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. 

4. 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 

 

 

 

http://www.lebesby.kommune.no/
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Sak PS 28/17 
 

 

Sakstittel:  SAMTYKKE FOR PLASSERING AV TORSKEMERD OG 

FLYTEBRYGGE I KJØLLEFJORD HAVN  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre 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 torskemerd og flytebrygge i Kjøllefjord havn kan behandles i tråd med 

gjeldende lover og planer for området. 

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av torskemerd og flytebrygge i Kjøllefjord 

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

detaljreguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022-2005-01) og den videre behandlingen av 

søknaden vil skje i forhold til plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsplan. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

 

Lebesby kommunestyre 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 torskemerd og flytebrygge i Kjøllefjord havn kan behandles i tråd med 

gjeldende lover og planer for området. 

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av torskemerd og flytebrygge i Kjøllefjord 

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

detaljreguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022-2005-01) og den videre behandlingen av 

søknaden vil skje i forhold til plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsplan. 

 

Sak PS 29/17 
 

 

Sakstittel:  OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK PS 74/15 

OG PS 68/16  
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Innstilling: 

 

Sak lagt fram i møte 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Olaf Terje Hansen: 

Etterlyser sak PS 75/15 

 

Kommunestyrevedtak: Det skal utarbeides (administrativt) en enkel vedlikeholdsplan for 

samtlige kommunale leiligheter for å forebygge fremtidige tap av leieinntekter. 

 

Sak PS 68/16: 

 

Kommunestyrevedtak: Beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyr, deriblant leie av 

vannmåler. Forskrift lages. Sakene legges frem i kommunestyret til budsjettmøtet. 

 

Som forslag 

*** Vedtatt mot 2 stemmer 

 

 

Vedtak: 

 

Etterlyser sak PS 75/15 

 

Kommunestyrevedtak: Det skal utarbeides (administrativt) en enkel vedlikeholdsplan for 

samtlige kommunale leiligheter for å forebygge fremtidige tap av leieinntekter. 

 

Sak PS 68/16: 

 

Kommunestyrevedtak: Beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyr, deriblant leie av 

vannmåler. Forskrift lages. Sakene legges frem i kommunestyret til budsjettmøtet. 
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