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Sak PS  23/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I 

UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 8.5.18  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 8.5.18. 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 8.5.18. 
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Sak PS  24/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG 

FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 8.5.18  
 

 

Innstilling: 

 
 Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner saksliste til utvalgsmøte 8.5.18 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner saksliste til utvalgsmøte 8.5.18 
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Sak PS  25/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

EKSTRAORDINÆRT MØTE I PLAN- TEKNISK OG 

MILJØ 17.4.18.  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra ekstraordinært møte i 

utvalget den 17.4.2018. 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra ekstraordinært møte i 

utvalget den 17.4.2018. 
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Sak PS  26/18 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM SAMTYKKE TIL TILTAK - 

AKVAKULTURLOKALITET "HOVDENAKKEN" I 

EIDSFJORDEN SALMAR 
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre gir SalMar Farming AS, avdeling Nord, samtykke til 

gjennomføring av søknadsprosess som omhandler flytting av lokalitet Hovdenakken, 

jfr. Plan- og bygningsloven § 13-1, 3.ledd. Samtykket til tiltak gjelder kun denne 

søknad, og kommunestyrets vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i sjø (PS 31/15 

fra 24.06.2015) vil fortsatt være gjeldende.   

2. Midlertidig forbud ble vedtatt i forbindelse med revidering av kommunens 

kystsoneplan, jf. PBL § 13-1, 1.ledd. I samme paragraf, 3. ledd står det: Kommunen 

kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det etter 

kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. Lebesby kommune anser 

ikke flytting av lokalitet Hovdenakken å bidra til at kystsoneplanleggingen blir 

vanskeligere. Dette med bakgrunn i at området allerede er tatt i bruk til akvakultur.   

3. Bakgrunn for søknaden er at dagens plassering av anlegget har gitt lokaliteten en 

dårlig miljøtilstand. Tidligere strømmålinger og undersøkelser har i noen tilfeller ikke 

vært tilstrekkelig for å avklare hvor mye en lokalitet tåler, og situasjonen i 

Laksefjorden har ført til at flere lokaliteter har dårlig miljøtilstand. Dette finner 

Lebesby kommunestyre beklagelig, og kommunestyret oppfordrer SalMar til å 

gjennomføre grundigere undersøkelser for å forsikre seg om at ønsket lokalitet ved 

Hovdenakken vil tåle en produksjon på 3600 tonn MTB. Samtidig ser kommunen at 

SalMar har store utfordringer med utsett av tillatt biomasse i Laksefjorden i påvente av 

ny kystsoneplan, og at dette samtykket vil gi en viktig avklaring av videre 

produksjonskapasitet og behov for eventuelt nye lokaliteter.  

4. Ved dette samtykke får SalMar tillatelse til å sende søknaden til ordinær høringsrunde 

og behandling hos kommunen, sektormyndigheter og sluttbehandling hos Finnmark 

Fylkeskommune.  
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Behandling: 

Forslag til vedtak fra MDG: 

Lebesby kommunestyre gir ikke SalMar Forming as Avd. Nord, samtykke til gjennomføring av 

søknadsprosess som omhandler flytting av lokalitet Hovdenakken. Dette pga. at kommunen er 

i gang med utarbeidelse av ny kystsoneplan, og at nye lokaliteter må sees i sammenheng med 

utarbeidelsen av denne. 

Votering: 1 For – 4 Mot.   

Forslag falt 

 

Som innstilling. 

*** vedtatt mot 1 stemme 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre gir SalMar Farming AS, avdeling Nord, samtykke til 

gjennomføring av søknadsprosess som omhandler flytting av lokalitet Hovdenakken, 

jfr. Plan- og bygningsloven § 13-1, 3.ledd. Samtykket til tiltak gjelder kun denne 

søknad, og kommunestyrets vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i sjø (PS 31/15 

fra 24.06.2015) vil fortsatt være gjeldende.   

2. Midlertidig forbud ble vedtatt i forbindelse med revidering av kommunens 

kystsoneplan, jf. PBL § 13-1, 1.ledd. I samme paragraf, 3. ledd står det: Kommunen 

kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det etter 

kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. Lebesby kommune anser 

ikke flytting av lokalitet Hovdenakken å bidra til at kystsoneplanleggingen blir 

vanskeligere. Dette med bakgrunn i at området allerede er tatt i bruk til akvakultur.   

3. Bakgrunn for søknaden er at dagens plassering av anlegget har gitt lokaliteten en 

dårlig miljøtilstand. Tidligere strømmålinger og undersøkelser har i noen tilfeller ikke 

vært tilstrekkelig for å avklare hvor mye en lokalitet tåler, og situasjonen i 

Laksefjorden har ført til at flere lokaliteter har dårlig miljøtilstand. Dette finner 

Lebesby kommunestyre beklagelig, og kommunestyret oppfordrer SalMar til å 

gjennomføre grundigere undersøkelser for å forsikre seg om at ønsket lokalitet ved 

Hovdenakken vil tåle en produksjon på 3600 tonn MTB. Samtidig ser kommunen at 

SalMar har store utfordringer med utsett av tillatt biomasse i Laksefjorden i påvente av 

ny kystsoneplan, og at dette samtykket vil gi en viktig avklaring av videre 

produksjonskapasitet og behov for eventuelt nye lokaliteter.  

4. Ved dette samtykke får SalMar tillatelse til å sende søknaden til ordinær høringsrunde 

og behandling hos kommunen, sektormyndigheter og sluttbehandling hos Finnmark 

Fylkeskommune.  
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Sak PS  27/18 
 

 

Sakstittel:  33/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNENS 

AREALPLAN FOR OPPFØRING AV NAUST I 

KROKVIKA  
 

 

Innstilling: 

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

datert 12.2.2018, fra kommuneplanens bestemmelser om LNF-B sone hvor det ikke 

tillates oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet 

ved alminnelig høyvann. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (KPL 2022200301) sin 

bestemmelse for LNF-B sone om oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 

meter for fradeling av punktfeste og oppføring av naust på eiendommen gnr. 33 bnr. 1 

i Krokvika, jfr. Pbl §§ 19-2 og 20-4. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

ved å gi dispensasjon fra avstandskravet til sjøen for oppføring av naust i Krokvika. 

Tiltakene ligger også nært innenfor et bebygd område og topografien i det aktuelle 

området vanskeliggjør andre plasseringer av tiltaket. Dispensasjonen vil i liten grad 

påvirke formålet og intensjonen ved gjeldende kommuneplan og formålet i plan- og 

bygningsloven.  

 

3. Vilkår for dispensasjonen: 

 Tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m) og § 20-4 d) faller bort 

dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 

eigedomsregistrering innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, jfr. PBL § 21-9. 

 Byggetillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. 

Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles over lengre tid enn 2 år, jfr. PBL 

§ 21-9. 

 Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende 

reguleringsplan/arealplan for området og gjeldende lover med tilhørende 

forskrifter. 

 Tiltaket skal i utforming og farge ikke utføres slik at det skjemmer 

omgivelsene. 

 Komplett søknad og byggetillatelsen skal til enhver tid befinne seg på 

byggeplassen. 

 Tiltaket eller deler av dette må ikke tas i bruk uten at ferdigattest eller 

midlertidig brukstillatelse foreligger, jfr. Plan- og bygningsloven § 21-10 og 

forskrift om byggesak § 8-1. Tiltaket eller del av det må ikke tas i bruk til 

annet formål enn det som er gitt i denne tillatelse. 
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4. Kulturminner 

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

kulturminne på en 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 skal 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 (Pbl) § 19-1, 

datert 12.2.2018, fra kommuneplanens bestemmelser om LNF-B sone hvor det ikke 

tillates oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet 

ved alminnelig høyvann. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (KPL 2022200301) sin 

bestemmelse for LNF-B sone om oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 

meter for fradeling av punktfeste og oppføring av naust på eiendommen gnr. 33 bnr. 1 

i Krokvika, jfr. Pbl §§ 19-2 og 20-4. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

ved å gi dispensasjon fra avstandskravet til sjøen for oppføring av naust i Krokvika. 

Tiltakene ligger også nært innenfor et bebygd område og topografien i det aktuelle 

området vanskeliggjør andre plasseringer av tiltaket. Dispensasjonen vil i liten grad 

påvirke formålet og intensjonen ved gjeldende kommuneplan og formålet i plan- og 

bygningsloven.  

 

3. Vilkår for dispensasjonen: 
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 Tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m) og § 20-4 d) faller bort 

dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 

eigedomsregistrering innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, jfr. PBL § 21-9. 

 Byggetillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. 

Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles over lengre tid enn 2 år, jfr. PBL 

§ 21-9. 

 Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende 

reguleringsplan/arealplan for området og gjeldende lover med tilhørende 

forskrifter. 

 Tiltaket skal i utforming og farge ikke utføres slik at det skjemmer 

omgivelsene. 

 Komplett søknad og byggetillatelsen skal til enhver tid befinne seg på 

byggeplassen. 

 Tiltaket eller deler av dette må ikke tas i bruk uten at ferdigattest eller 

midlertidig brukstillatelse foreligger, jfr. Plan- og bygningsloven § 21-10 og 

forskrift om byggesak § 8-1. Tiltaket eller del av det må ikke tas i bruk til 

annet formål enn det som er gitt i denne tillatelse. 

 

4. Kulturminner 

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

kulturminne på en 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 skal 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  28/18 
 

 

Sakstittel:  31/1/11 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ENDRET 

MØNERETNING PÅ FRITIDSHYTTE  
 

 

Innstilling: 

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

datert 5.3.2018, fra detaljreguleringsplan for Oksevågdalen hytteområde (RPL 

2022200801). Søknaden gjelder dispensasjon fra planbestemmelsen § 4.1.5 

«Plassering», hvor det fremgår at møneretningen skal være som vist på plankartet. 

 

2. Det gis dispensasjon fra detaljreguleringsplan for Oksevågdalen hytteområde (RPL 

2022200801) sin bestemmelse § 4.1.5 for endring av møneretning på eiendommen 

gnr. 31 bnr. 1 fnr. 11, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at omsøkte dispensasjon ikke vil 

vesentlig tilsidesette formålet i loven eller gjeldende detaljreguleringsplan. 

Topografien i området er flatt og nærliggende høydekurver samsvarer med den 

endrede møneretningen. Endringen av møneretningen vil ikke medføre at bygningen 

blir mer fremtredende i terrenget enn tidligere bygning. Ut fra forholdene på den 

aktuelle plasseringen sees det ikke at dispensasjonen vil skape presedens for andre. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen: 

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis ikke det er omsøkt byggetillatelse 

innen 3 år, jfr. PBL § 21-9. 

 

4. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. 

Klagen skal 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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Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

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

datert 5.3.2018, fra detaljreguleringsplan for Oksevågdalen hytteområde (RPL 

2022200801). Søknaden gjelder dispensasjon fra planbestemmelsen § 4.1.5 

«Plassering», hvor det fremgår at møneretningen skal være som vist på plankartet. 

 

2. Det gis dispensasjon fra detaljreguleringsplan for Oksevågdalen hytteområde (RPL 

2022200801) sin bestemmelse § 4.1.5 for endring av møneretning på eiendommen 

gnr. 31 bnr. 1 fnr. 11, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at omsøkte dispensasjon ikke vil 

vesentlig tilsidesette formålet i loven eller gjeldende detaljreguleringsplan. 

Topografien i området er flatt og nærliggende høydekurver samsvarer med den 

endrede møneretningen. Endringen av møneretningen vil ikke medføre at bygningen 

blir mer fremtredende i terrenget enn tidligere bygning. Ut fra forholdene på den 

aktuelle plasseringen sees det ikke at dispensasjonen vil skape presedens for andre. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen: 

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis ikke det er omsøkt byggetillatelse 

innen 3 år, jfr. PBL § 21-9. 

 

4. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. 

Klagen skal 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  29/18 
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Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING 

AV NÆRINGSDEL TIL LELIGHET  
 

 

Innstilling: 

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

datert 20.3.2018, fra reguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022200501). Søknaden 

gjelder dispensasjon fra planbestemmelsen § 4.1.18 c) om at eksisterende bebyggelse 

som inneholder forretningslokaler i gateplan ikke skal kunne få godkjent bruksendring 

uten særskilte grunner. 

 

2. Det gis dispensasjon fra detaljreguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022200501) sin 

bestemmelse § 4.1.18 c) for bruksendring av kjelleretasje til leilighet på eiendommen 

gnr. 36 bnr. 242, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at foreligger klart større fordeler og 

særskilte grunner for å tillate at kjeller benyttes til boligformål fremfor kravet i 

gjeldende reguleringsplan. Dette da bygget opprinnelig var oppført som tomanns-

bolig, og det ikke formelt sett forelå tillatelse for bruksendring til forretningslokale i 

ettertid. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen: 

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis ikke det er omsøkt byggetillatelse for 

bruksendring innen 3 år, jfr. PBL § 21-9. 

 

4. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. 

Klagen skal 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 
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Vedtak: 

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

datert 20.3.2018, fra reguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022200501). Søknaden 

gjelder dispensasjon fra planbestemmelsen § 4.1.18 c) om at eksisterende bebyggelse 

som inneholder forretningslokaler i gateplan ikke skal kunne få godkjent bruksendring 

uten særskilte grunner. 

 

2. Det gis dispensasjon fra detaljreguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022200501) sin 

bestemmelse § 4.1.18 c) for bruksendring av kjelleretasje til leilighet på eiendommen 

gnr. 36 bnr. 242, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at foreligger klart større fordeler og 

særskilte grunner for å tillate at kjeller benyttes til boligformål fremfor kravet i 

gjeldende reguleringsplan. Dette da bygget opprinnelig var oppført som tomanns-

bolig, og det ikke formelt sett forelå tillatelse for bruksendring til forretningslokale i 

ettertid. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen: 

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis ikke det er omsøkt byggetillatelse for 

bruksendring innen 3 år, jfr. PBL § 21-9. 

 

4. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. 

Klagen skal 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  30/18 
 

 

Sakstittel:  35/50 - OPPFØRING AV FYLLING FOR 

OPPSTILLINGSPLASS  
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Innstilling: 

1. Det vises til deres søknad, datert 16.4.2018, for vesentlig terrenginngrep på 

eiendommen gnr. 35 bnr. 50 i Kjøllefjord. 

 

2. Det gis tillatelse etter Forurensningsloven (Forurl) § 11 for oppfylling av område på 

eiendommen gnr. 35 bnr. 50 med registrerte grunnforurensninger for etablering av 

oppstillingsplass, jfr. forurensningsloven § 11. 

 

Vilkår: 

- Området skal tildekkes med tilfredsstillende fiberduk før oppfylling av terreng 

igangsettes. 

- Fyllingen skal bestå av rene masser. 

- Det skal påses nødvendig sikring mot sjøareal. 

- Dersom fyllingen vil berøre sjøområde skal nødvendig tillatelse fra 

Fylkesmannen i Finnmark innhentes før igangsetting av arbeidet. 

 

3. Det gis tillatelse for oppfylling av terreng på eiendommen gnr. 35 bnr. 50 i Kjøllefjord 

for etablering av oppstillingsplass, jfr. Plan- og bygningsloven § 20-1 k). 

 

Vilkår: 

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

arealplan for området og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

- Tiltaket skal i utforming og farge ikke utføres slik at det skjemmer 

omgivelsene. 

- Komplett søknad og byggetillatelse skal til enhver tid befinne seg på 

byggeplassen. 

- Når tiltaket er gjennomført skal det søkes om ferdigattest, jfr. Pbl § 21-10 og 

forskrift om byggesak § 8-1. Tiltaket eller del av det må ikke tas i bruk til 

annet formål enn det som er gitt i denne tillatelsen. 

- Byggetillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. 

Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles over lengre tid enn 2 år, jfr. Pbl § 

21-9. 

 

4. Kulturminner 

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

kulturminne på en 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 § 28 kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. 

Klagen sendes Lebesby kommune. 

 

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

 

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

grunner som anføres klagen. 
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Behandling: 

Forslag til vedtak fra MDG: 

Nytt strekpkt under pkt 2 og 3 – vilkår 

- Ved aktivitet som kan tenkes å ha forurensende effekt, skal det iverksettes tiltak 

som hindrer dette. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

1. Det vises til deres søknad, datert 16.4.2018, for vesentlig terrenginngrep på 

eiendommen gnr. 35 bnr. 50 i Kjøllefjord. 

 

2. Det gis tillatelse etter Forurensningsloven (Forurl) § 11 for oppfylling av område på 

eiendommen gnr. 35 bnr. 50 med registrerte grunnforurensninger for etablering av 

oppstillingsplass, jfr. forurensningsloven § 11. 

 

Vilkår: 

- Området skal tildekkes med tilfredsstillende fiberduk før oppfylling av terreng 

igangsettes. 

- Fyllingen skal bestå av rene masser. 

- Det skal påses nødvendig sikring mot sjøareal. 

- Dersom fyllingen vil berøre sjøområde skal nødvendig tillatelse fra 

Fylkesmannen i Finnmark innhentes før igangsetting av arbeidet. 

- Ved aktivitet som kan tenkes å ha forurensende effekt, skal det iverksettes 

tiltak som hindrer dette. 

 

3. Det gis tillatelse for oppfylling av terreng på eiendommen gnr. 35 bnr. 50 i Kjøllefjord 

for etablering av oppstillingsplass, jfr. Plan- og bygningsloven § 20-1 k). 

 

Vilkår: 

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

arealplan for området og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

- Tiltaket skal i utforming og farge ikke utføres slik at det skjemmer 

omgivelsene. 

- Komplett søknad og byggetillatelse skal til enhver tid befinne seg på 

byggeplassen. 
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- Når tiltaket er gjennomført skal det søkes om ferdigattest, jfr. Pbl § 21-10 og 

forskrift om byggesak § 8-1. Tiltaket eller del av det må ikke tas i bruk til 

annet formål enn det som er gitt i denne tillatelsen. 

- Byggetillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. 

Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles over lengre tid enn 2 år, jfr. Pbl § 

21-9. 

- Ved aktivitet som kan tenkes å ha forurensende effekt, skal det iverksettes 

tiltak som hindrer dette. 

 

 

 

4. Kulturminner 

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

kulturminne på en 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 § 28 kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. 

Klagen sendes Lebesby kommune. 

 

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

 

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

grunner som anføres klagen. 
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Sak PS  31/18 
 

 

Sakstittel:  35/31 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

BYGGEGRENSE MOT VEI FOR OPPFØRING AV 

VERANDA  
 

 

Innstilling: 

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

datert 16.4.2018, fra reguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022200501). Søknaden 

gjelder dispensasjon fra byggegrense mot Galgenesveien i gjeldende 

detaljreguleringsplan i forbindelse med ønske om oppføring av veranda på 

eksisterende enebolig. 

 

2. Det gis dispensasjon fra detaljreguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022200501) sin 

bestemmelse § 3.4 om byggegrense mot Galegensveien for oppføring av veranda på 

eiendommen gnr. 36 bnr. 242, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra ovenstående mener kommunen etter en helhetsvurdering at fordelene her er 

klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon for oppføring av en 9 m2 stor veranda 

ca. 1,5 m nærmere vei en byggegrensen satt i plankartet. Tiltaket vil ikke medføre at 

siktforholdene eller fremkommeligheten langs Galgenesveien vil bli hindret. Dette 

omfatter et mindre tiltak som kan øke bolysten i det aktuelle området. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen: 

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis ikke det er omsøkt byggetillatelse for 

veranda innen 3 år, jfr. PBL § 21-9. 

 Verandaen skal ikke komme lengre ut enn dagens gjerde. 

 

4. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. 

Klagen skal 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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Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

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

datert 16.4.2018, fra reguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022200501). Søknaden 

gjelder dispensasjon fra byggegrense mot Galgenesveien i gjeldende 

detaljreguleringsplan i forbindelse med ønske om oppføring av veranda på 

eksisterende enebolig. 

 

2. Det gis dispensasjon fra detaljreguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022200501) sin 

bestemmelse § 3.4 om byggegrense mot Galegensveien for oppføring av veranda på 

eiendommen gnr. 36 bnr. 242, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra ovenstående mener kommunen etter en helhetsvurdering at fordelene her er 

klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon for oppføring av en 9 m2 stor veranda 

ca. 1,5 m nærmere vei en byggegrensen satt i plankartet. Tiltaket vil ikke medføre at 

siktforholdene eller fremkommeligheten langs Galgenesveien vil bli hindret. Dette 

omfatter et mindre tiltak som kan øke bolysten i det aktuelle området. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen: 

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis ikke det er omsøkt byggetillatelse for 

veranda innen 3 år, jfr. PBL § 21-9. 

 Verandaen skal ikke komme lengre ut enn dagens gjerde. 

 

4. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. 

Klagen skal 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  32/18 
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Sakstittel:  36/1/100 - DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING AV 

BOLIGTOMT TIL GARASJETOMT  
 

 

Innstilling: 

  

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

datert 26.4.2018, fra reguleringsplan for Kjøllefjord byplanvedtekter (RPL 

2022194801). Søknaden gjelder dispensasjon fra planformålet «Boligtomt» for å 

benytte tomten til garasjetomt for beboer i Strandveien 101A. 

 

2. Det gis ikke dispensasjon fra detaljreguleringsplan for Kjøllefjord byplanvedtekter 

(RPL 2022194801) sin bestemmelse § 10 for oppføring av bebyggelse av vaaningshus 

(boligformål) på eiendommen gnr. 36 bnr. 1 fnr. 100 for bruksendring til garasjetomt, 

jfr. Pbl § 19-2.  

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart større 

fordeler med å gi dispensasjon for bruksendring av boligtomt til garasjetomt på 

eiendommen gnr. 36 bnr. 1 fnr. 100 fremfor de ulemper dette skaper. Det er i dag få 

tilgjengelige boligtomter i sentrum av Kjøllefjord. I forholdet med trafikksikkerheten 

vil den planlagte bruksendringen i mindre grad forbedre forholdene. Det bør heller her 

ses på muligheten for å benytte begge tomtene i full bredde til parkering inntil 

eventuelt området blir bebygd. Dispensasjonen vil også medføre presedens for 

kommunens øvrige boligtomter da det i dette tilfellet ikke er vesentlige topografiske 

forhold som taler for dispensasjonen. 

 

3. Klagerett I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til 

Fylkesmannen. Klagen skal 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 
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Vedtak: 

 

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

datert 26.4.2018, fra reguleringsplan for Kjøllefjord byplanvedtekter (RPL 

2022194801). Søknaden gjelder dispensasjon fra planformålet «Boligtomt» for å 

benytte tomten til garasjetomt for beboer i Strandveien 101A. 

 

2. Det gis ikke dispensasjon fra detaljreguleringsplan for Kjøllefjord byplanvedtekter 

(RPL 2022194801) sin bestemmelse § 10 for oppføring av bebyggelse av vaaningshus 

(boligformål) på eiendommen gnr. 36 bnr. 1 fnr. 100 for bruksendring til garasjetomt, 

jfr. Pbl § 19-2.  

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart større 

fordeler med å gi dispensasjon for bruksendring av boligtomt til garasjetomt på 

eiendommen gnr. 36 bnr. 1 fnr. 100 fremfor de ulemper dette skaper. Det er i dag få 

tilgjengelige boligtomter i sentrum av Kjøllefjord. I forholdet med trafikksikkerheten 

vil den planlagte bruksendringen i mindre grad forbedre forholdene. Det bør heller her 

ses på muligheten for å benytte begge tomtene i full bredde til parkering inntil 

eventuelt området blir bebygd. Dispensasjonen vil også medføre presedens for 

kommunens øvrige boligtomter da det i dette tilfellet ikke er vesentlige topografiske 

forhold som taler for dispensasjonen. 

 

3. Klagerett I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til 

Fylkesmannen. Klagen skal 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  33/18 
 

 

Sakstittel:  MØTEPLAN 2.HALVÅR 2018 FOR PTM - PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ  
 

 

Innstilling: 

 
 Utvalg for Plan- teknisk og Miljø vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2018 

:  

 30.8.18 

 9.10.18 

 20.11.18 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 
 Utvalg for Plan- teknisk og Miljø vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2018 

:  

 30.8.18 

 9.10.18 

 20.11.18 
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