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MØTEPROTOKOLL 

 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø 
 

 

Møtested: Møterom 308, Rådhuset   

Møtedato: 09.10.2018 Tid: kl. 12:00 – 12:45 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer:  Lise Rasmussen, Stein Asle Ekorn 

 

Forfall:  Olaf Terje Hansen, Thomas Hansen 

Varamedlemmer:  Tord Karlsen, Marte S. Rasmussen 

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

    

Innkalling:   

Merknader:  Lise Rasmussen er valgt til leder, enstemmig. 

Behandlede saker: PS 42 – 47/18 

RS 2/18 
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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, 10. oktober 2018 
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SAKSLISTE 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

42/18 18/1031    

 GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 9.10.18  

 

43/18 18/1032    

 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - 

TEKNISK OG MILJØ 9.10.18  

 

44/18 18/1033    

 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 19.6.18  

 

45/18 18/850    

 DISPENSASJON FOR ALTERNATIV VEI OG PARKERING LEBESBY 

HYTTEFELT  

 

46/18 16/127    

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

 

47/18 18/942    

 OPPFØRING AV ANTENNESYSTEM I FRIARFJORDEN  

 

2/18 18/641    

 REFERATSAK - SØKNAD OM GARNUTVISNING  
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Sak PS  42/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I 

UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 9.10.18  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 9.10.18 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 9.10.18 
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Sak PS  43/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG 

FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 9.10.18  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 9.10.18. 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 9.10.18. 
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Sak PS  44/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I 

PLAN- TEKNISK OG MILJØ 19.6.18  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 19.6.18 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 19.6.18 
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Sak PS  45/18 
 

 

Sakstittel:  DISPENSASJON FOR ALTERNATIV VEI OG 

PARKERING LEBESBY HYTTEFELT  
 

 

Innstilling: 

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

datert 1.8.2018, fra kommunens arealplan bestemmelse om LNF-C sone og 

reguleringsplan for Lebesbyelva boligområde sin bestemmelse om lekeplass for 

etablering av parkeringsplass og adkomstvei til Lebesby hytteområde. 

 

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

bestemmelse om LNF-C sone og Lebesbyelva boligområde (Rp 2022198301) sin 

bestemmelse om lekeplass for etablering av parkeringsplass og adkomstvei til Lebesby 

hytteområde, jfr. Pbl §§ 19-2. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med dispensasjon for etablering av ny veg og parkeringsplass til Lebesby hyttefelt enn 

de ulemper dette skaper for dyreliv, landskapet og planens bestemmelser. Det legges 

stor vekt på at dette er en forbedring av trafikksituasjonen for Lebesby hyttefelt. Ved 

etablering av ny veg og parkering vil det bli skapt et naturlig skille mellom etablert 

tettstedsområde og fritidsinteressene. Hyttefolket vil samtidig ikke være avhengig av å 

kjøre gjennom boligfelt for å komme frem til hyttene. Kommunen ser positivt på at 

vegvesenet har gitt utvidet bruk av avkjørsel for det planlagte tiltaket. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen:  

 Det skal etableres egnet erstatningsarealer for lekeplass i nærområdet. 

 Under etablering av parkeringsplass og veitrase skal det tas hensyn til 

registrerte kulturminner og eventuelle utbedringer av veiadkomsten forsøkes 

gjort mot område for massetak fremfor mot kulturminne lokalitet ID 56662. 

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år, 

jfr. PBL § 21-9.  

 

4. 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 skal melding 

etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning det kan 

berøre kulturminnet.  

 

5. Klagerett  
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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 1.8.2018, fra kommunens arealplan bestemmelse om LNF-C sone og 

reguleringsplan for Lebesbyelva boligområde sin bestemmelse om lekeplass for 

etablering av parkeringsplass og adkomstvei til Lebesby hytteområde. 

 

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

bestemmelse om LNF-C sone og Lebesbyelva boligområde (Rp 2022198301) sin 

bestemmelse om lekeplass for etablering av parkeringsplass og adkomstvei til Lebesby 

hytteområde, jfr. Pbl §§ 19-2. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med dispensasjon for etablering av ny veg og parkeringsplass til Lebesby hyttefelt enn 

de ulemper dette skaper for dyreliv, landskapet og planens bestemmelser. Det legges 

stor vekt på at dette er en forbedring av trafikksituasjonen for Lebesby hyttefelt. Ved 

etablering av ny veg og parkering vil det bli skapt et naturlig skille mellom etablert 

tettstedsområde og fritidsinteressene. Hyttefolket vil samtidig ikke være avhengig av å 

kjøre gjennom boligfelt for å komme frem til hyttene. Kommunen ser positivt på at 

vegvesenet har gitt utvidet bruk av avkjørsel for det planlagte tiltaket. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen:  

 Det skal etableres egnet erstatningsarealer for lekeplass i nærområdet. 

 Under etablering av parkeringsplass og veitrase skal det tas hensyn til 

registrerte kulturminner og eventuelle utbedringer av veiadkomsten forsøkes 

gjort mot område for massetak fremfor mot kulturminne lokalitet ID 56662. 
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 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år, 

jfr. PBL § 21-9.  

 

4. 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 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  46/18 
 

 

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

 

Innstilling: 

Lebesby kommune tar klage på navnevedtak til etterretning og gir klager medhold.  

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

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

skal være Dáigevuonna.  

Vedtaket kan påklages jfr. Lov om stadnamn § 10. 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune tar klage på navnevedtak til etterretning og gir klager medhold.  

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

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

skal være Dáigevuonna.  

Vedtaket kan påklages jfr. Lov om stadnamn § 10. 
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Sak PS  47/18 
 

 

Sakstittel:  OPPFØRING AV ANTENNESYSTEM I FRIARFJORDEN  
 

 

Innstilling: 

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

fra kommunens arealplan for oppføring av antennesystem på eiendommen gnr. 19 bnr. 

1 fnr. 41 i LNF-A (LNF-C) sone i Friarfjorden. Samtidig søkes det om rammetillatelse 

etter plan- og bygningsloven § 20-1 a) for oppføring av antennesystem. 

 

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

for LNF-C sone for oppføring av antennemast med utstyrs bu på eiendommen gnr. 19 

bnr. 1 fnr. 41 i Friarfjord, jfr. Pbl § 19-2. Samtidig gis det rammetillatelse for tiltaket, 

jfr. Pbl § 20-1 a) 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler ved 

å gi dispensasjon fra LNF-C sonens bestemmelse for oppføring av antennemast med 

utstyrs bu i Friarfjorden. Tiltakene ligger også nært inntil et bebygd område. 

Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og intensjonen ved gjeldende 

kommuneplan og formålet i plan- og bygningsloven. 

 

3. Vilkår for tillatelsen: 

  

 Dispensasjonen og rammetillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er søkt 

igangsatt 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 arbeidet i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet 

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. 
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5. Klagerett 

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

Klagen sendes Lebesby kommune. 

 

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

 

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

de grunner som anføres klagen. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

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

fra kommunens arealplan for oppføring av antennesystem på eiendommen gnr. 19 bnr. 

1 fnr. 41 i LNF-A (LNF-C) sone i Friarfjorden. Samtidig søkes det om rammetillatelse 

etter plan- og bygningsloven § 20-1 a) for oppføring av antennesystem. 

 

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

for LNF-C sone for oppføring av antennemast med utstyrs bu på eiendommen gnr. 19 

bnr. 1 fnr. 41 i Friarfjord, jfr. Pbl § 19-2. Samtidig gis det rammetillatelse for tiltaket, 

jfr. Pbl § 20-1 a) 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler ved 

å gi dispensasjon fra LNF-C sonens bestemmelse for oppføring av antennemast med 

utstyrs bu i Friarfjorden. Tiltakene ligger også nært inntil et bebygd område. 

Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og intensjonen ved gjeldende 

kommuneplan og formålet i plan- og bygningsloven. 

 

3. Vilkår for tillatelsen: 

  

 Dispensasjonen og rammetillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er søkt 

igangsatt 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.  
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 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 arbeidet i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet 

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 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 RS  2/18 
 

 

Sakstittel:  REFERATSAK - SØKNAD OM GARNUTVISNING  
 

 

Innstilling: 

Journalpost refereres i Utvalg for Plan- teknisk og miljø 9.10.18 

 

 

 

Behandling: 

Journalposten ble referert i møtet 

 

 

 

Vedtak: 

Journalpost refereres i Utvalg for Plan- teknisk og miljø 9.10.18 
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