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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, 16. november 2017 

 

  

 Thomas Hansen 

    

 Olaf Terje Hansen 

    

 Stein Asle Ekhorn 

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

 

  

 Lise Rasmussen 

    

 Arnkjell Bøgeberg 

    

  

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

 

  

  

    

  

    

  

(sign.)   (sign.)   (sign.) 
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 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - 
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Sak PS  42/17 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I 

UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 15.11.17  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 15.11.17 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 15.11.17 
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Sak PS  43/17 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG 

FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 15.11.17  
 

 

Innstilling: 

 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner saksliste til Utvalgsmøte 15.11.17 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner saksliste til Utvalgsmøte 15.11.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  44/17 
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Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I 

PLAN- TEKNISK OG MILJØ 5.10.17  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 5.10.17 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 5.10.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  45/17 
 

 

Sakstittel:  35/1 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING 

AV TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT I SNATTVIKA  
 

 

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

datert 18.8.2017, for fradeling av tilleggsareal fra eiendommen gnr. 35 bnr. 1 i 

Snattvika til eksisterende boligtomt i Mostavikvegen 2 (gnr. 35 bnr. 91). 

 

2. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Snattvika (RPL 2022198101 Snattvika) 

sin bestemmelse om gangfelt (planbestemmelse § 1) og friområde (planbestemmelse § 

8.1) for fradeling av tilleggsareal fra eiendommen gnr. 35 bnr. 1 til eksisterende 

boligtomt (Mostavikvegen 2), jfr. Pbl § 19-2. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med tiltaket i form av bedre utnyttelse av tomt for bygging til stor familie og 

tilretteleggelse av for spesielle behov. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet 

og intensjonen ved gjeldende reguleringsplan. Det kan også nevnes at den planlagte 

fradelingen er tilsvarende som tidligere dispensasjon i samme felt. 

 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Fremtidige bygninger skal ikke plasseres nærmere vegen enn byggelinjen. 

 Det skal ikke oppføres tiltak innenfor frisiktsonen mot kryss. 

 

3. Det gis tillatelse til fradeling av tilleggsareal på ca. 300 m^2 fra eiendommen gnr. 35 

bnr. 1 for bruk til eksisterende boligtomt på eiendommen gnr. 35 bnr. 91 

(Mostavikveien 2), jfr. Pbl § 20-4 d). 

 

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 tillatelsen ble gitt, jfr. PBL § 21-9. 

 

4. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningsloven § 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. 

 

 

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 18.8.2017, for fradeling av tilleggsareal fra eiendommen gnr. 35 bnr. 1 i 

Snattvika til eksisterende boligtomt i Mostavikvegen 2 (gnr. 35 bnr. 91). 

 

2. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Snattvika (RPL 2022198101 Snattvika) 

sin bestemmelse om gangfelt (planbestemmelse § 1) og friområde (planbestemmelse § 

8.1) for fradeling av tilleggsareal fra eiendommen gnr. 35 bnr. 1 til eksisterende 

boligtomt (Mostavikvegen 2), jfr. Pbl § 19-2. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med tiltaket i form av bedre utnyttelse av tomt for bygging til stor familie og 

tilretteleggelse av for spesielle behov. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet 

og intensjonen ved gjeldende reguleringsplan. Det kan også nevnes at den planlagte 

fradelingen er tilsvarende som tidligere dispensasjon i samme felt. 

 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Fremtidige bygninger skal ikke plasseres nærmere vegen enn byggelinjen. 

 Det skal ikke oppføres tiltak innenfor frisiktsonen mot kryss. 

 

3. Det gis tillatelse til fradeling av tilleggsareal på ca. 300 m^2 fra eiendommen gnr. 35 

bnr. 1 for bruk til eksisterende boligtomt på eiendommen gnr. 35 bnr. 91 

(Mostavikveien 2), jfr. Pbl § 20-4 d). 

 

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 tillatelsen ble gitt, jfr. PBL § 21-9. 

 

4. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningsloven § 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. 
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Sak PS  46/17 
 

 

Sakstittel:  16/1 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNENS 

AREALPLAN FOR UTBEDRING AV DEMNING VED 

HELVETESVANN  
 

 

Innstilling: 

Tiltakshaver/adresse: Grieg Seafood AS, Markedsgate 3, 9503 ALTA 

Tiltaksadresse: gnr. 16 bnr. 1, Helvetesvann ved Landersfjord 

Planstatus: Kommunens arealplan - LNF C sone 

Søknad mottatt: 09.08.2017 

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

    

    

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

Bestemmelse i kommuneplanens arealdel - LNF C sone 

Gjennomføre nødvendige oppgraderingstiltak på eksisterende damanlegg ved Helvetesvann. 

Rehabilitering av eksisterende dam, uttak av masser og utbedring av eksisterende anleggsvei. 

Etter en helhetsvurdering og på bakgrunn av ovenstående, og uttalelser fra sektormyndighetene 

mener kommunen at det i denne saken foreligger klart større fordeler i form av sikringstiltak på 

eksisterende damanlegg for å imøtekomme fremtidens utfordringer fremfor de ulemper som 

tiltakene i marken medfører lokalt dyreliv og landskap. 

    

Generelle 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. 

  

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. 
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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  

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

 

Tiltakshaver/adresse: Grieg Seafood AS, Markedsgate 3, 9503 ALTA 

Tiltaksadresse: gnr. 16 bnr. 1, Helvetesvann ved Landersfjord 

Planstatus: Kommunens arealplan - LNF C sone 

Søknad mottatt: 09.08.2017 

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

    

    

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

Bestemmelse i kommuneplanens arealdel - LNF C sone 

Gjennomføre nødvendige oppgraderingstiltak på eksisterende damanlegg ved Helvetesvann. 

Rehabilitering av eksisterende dam, uttak av masser og utbedring av eksisterende anleggsvei. 

Etter en helhetsvurdering og på bakgrunn av ovenstående, og uttalelser fra sektormyndighetene 

mener kommunen at det i denne saken foreligger klart større fordeler i form av sikringstiltak på 

eksisterende damanlegg for å imøtekomme fremtidens utfordringer fremfor de ulemper som 

tiltakene i marken medfører lokalt dyreliv og landskap. 

    

Generelle 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. 

  

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. 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  47/17 
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Sakstittel:  25/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING 

AV HYTTETOMT I GEITVANN HYTTEFELT  
 

 

Innstilling: 

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

datert 6.7.2017, for fradeling av ekstra hyttetomt på eiendommen gnr. 25 bnr. 1 ved 

Geitvann hyttefelt. 

 

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

reguleringsplan for Geitvann hyttefelt (RPL 2022197705) for etablering av en ekstra 

hyttetomt på eiendommen gnr. 25 bnr. 1 i det regulerte området. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart større 

fordeler ved å etablere en ekstra hyttetomt i Geitvann hyttefelt, enn de ulemper dette 

medfører 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 kan gjøre 

hevd i samme forhold for å etablere ekstra hyttetomter i dette feltet og kommunens 

øvrige reguleringsplaner. 

 

3. Klageadgang 

I samsvar med Forvaltningsloven (Flv) § 28 kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. 

Klagen sendes Lebesby kommune 

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag 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: 

Tilleggsforslag fra LTL v/Arnkjell Bøgeberg: 

Søker anbefales å finne en løsning med grunneier. 

 

Som innstilling, med tilleggsforslag. 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

 

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

datert 6.7.2017, for fradeling av ekstra hyttetomt på eiendommen gnr. 25 bnr. 1 ved 

Geitvann hyttefelt. 

 

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

reguleringsplan for Geitvann hyttefelt (RPL 2022197705) for etablering av en ekstra 

hyttetomt på eiendommen gnr. 25 bnr. 1 i det regulerte området. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart større 

fordeler ved å etablere en ekstra hyttetomt i Geitvann hyttefelt, enn de ulemper dette 

medfører 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 kan gjøre 

hevd i samme forhold for å etablere ekstra hyttetomter i dette feltet og kommunens 

øvrige reguleringsplaner. 

 

Søker anbefales å finne en løsning med grunneier. 

 

3. Klageadgang 

I samsvar med Forvaltningsloven (Flv) § 28 kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. 

Klagen sendes Lebesby kommune 

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag 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  48/17 
 

 

Sakstittel:  35/1/51 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR 

ETABLERING AV MOTORCROSSBANE 35/1/51 
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Innstilling: 

1. Det vises til deres søknad om midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 

19-1, datert 13.8.2017, for etablering av motorcrossbane på eiendommen gnr. 35 bnr. 

1 fnr. 51 ved øvre Snattvikvann. 

 

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

areal- og kystsoneplan (KPL 2022200301) sin bestemmelse om LNF-C sone eller krav 

om utarbeidelse av reguleringsplan, jfr. Pbl § 12-1, for etablering av crossbane i det 

nedlagte massetaket på eiendommen gnr. 35 bnr. 1 fnr. 51 ved øvre Snattvikvann. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart større 

fordeler ved å gi midlertidig dispensasjon fremfør de ulemper planlagt tiltak kan 

medføre bestemmelsene i gjeldende plan, samt andre brukere/ interesser av 

nærområdet. Det er flere viktige momenter som bør avklares i forhold til 

motorcrossbane og etter kommunens syn vil disse bli best ivaretatt gjennom en prosess 

med detaljreguleringsplan hvor flere parter vil ha mulighet til å delta og ivareta sine 

interesser. 

 

3. Klageadgang 

 

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: 

Forslag fra AP v/Lise Rasmussen: 
Endring av pkt. 2: 

 

«Det gis midlertidig dispensasjon (i 2 år) etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1, datert 

13.8.2017, for etablering av motorcrossbane på eiendommen g.nr 35 bnr. 1 fnr. 51 ved øvre 

Snattvikvann. 

Dispensasjonen gis under følgende vilkår: 

Det skal ikke gjøres inngrep utenfor det etablerte grustaket som er i dag. 

 

Vi ønsker å fremme aktiviteter som gir ungdom flere valgmuligheter. Vi mener tiltaket vil 

være med på å fremme både helse og miljø i kommunen.» 

 

Som innstilling med endring av pkt. 2. 
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*** Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

1. Det vises til deres søknad om midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 

19-1, datert 13.8.2017, for etablering av motorcrossbane på eiendommen gnr. 35 bnr. 

1 fnr. 51 ved øvre Snattvikvann. 

 

2. Det gis midlertidig dispensasjon (i 2 år) etter plan- og bygningsloven  § 19-1, datert 

13.8.2017, for etablering av motorcrossbane på eiendommen g.nr 35 bnr. 1 fnr. 51 

ved øvre Snattvikvann. 

Dispensasjonen gis under følgende vilkår: 

Det skal ikke gjøres inngrep utenfor det etablerte grustaket som er i dag. 

 

Vi ønsker å fremme aktiviteter som gir ungdom flere valgmuligheter. Vi mener tiltaket 

vil være med på å fremme både helse og miljø i kommunen. 

 

3. Klageadgang 

 

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. 

 

 

 

 

 

Sak PS  49/17 
 

 

Sakstittel:  KLAGE - PS 33/17 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR 

BRUKSENDRING AV BOLIGTOMT TIL 

GARASJETOMT  
 

 

Innstilling: 

  

Klagen tas ikke til følge. 
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Vedtak fra utvalg for plan, teknisk og miljø med saksnr PS 33/17, fra møte den 05.10.17, 

opprettholdes. 

 

Saken sendes Fylkesmannen i Finnmark i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. 

 

 

 

Behandling: 

Forslag fra MDG v/Olaf Terje Hansen: 

« Anken tas til følge. 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø vurderer at tomta ikke er brukbar til boligformål slik dagens 

krav til boliger er.  

Under forutsetning av at tomta ansees skikket til garasje, gis det dispensasjon fra Pbl § 19-2 

og reguleringsplan Kjøllefjord byplanvedtekter om å benytte eiendom gnr 36 bnr 167 i  

Johan Salmillas vei 38 til garasjetomt.» 

Votering: 4 for, 1 mot. Forslag vedtatt. 

 

*** Forslag vedtatt mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

 

Anken tas til følge. 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø vurderer at tomta ikke er brukbar til boligformål slik dagens 

krav til boliger er.  

Under forutsetning av at tomta ansees skikket til garasje, gis det dispensasjon fra Pbl § 19-2 

og reguleringsplan Kjøllefjord byplanvedtekter om å benytte eiendom gnr 36 bnr 167 i  

Johan Salmillas vei 38 til garasjetomt.» 

 

Sak PS  50/17 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM SAMTYKKE ETTER PBL §13 - 1 FOR 

PLASSERING AV NY 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 på eiendommen gnr. 5 bnr. 53.  

 

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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Vilkår: 

- For etablering av landfeste for flytebrygge på land, så skal det innsendes søknad og 

innhentes nødvendig tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven § 20-1 før 

igangsetting av oppføring av ny flytebrygge. 

- Søker må også innhente nødvendige tillatelser fra annen myndighet før tiltaket kan 

igangsettes. 

 

 

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 på eiendommen gnr. 5 bnr. 53.  

 

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). 

 

Vilkår: 

- For etablering av landfeste for flytebrygge på land, så skal det innsendes søknad og 

innhentes nødvendig tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven § 20-1 før 

igangsetting av oppføring av ny flytebrygge. 

- Søker må også innhente nødvendige tillatelser fra annen myndighet før tiltaket kan 

igangsettes. 
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