
Lebesby kommune 
 

 

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no   
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 www.lebesby.kommune.no org.nr.:  940 400 392 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 

 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø 
 

 

Møtested: Rådhuset, møterom 307   

Møtedato: 18.11.2020 Tid: kl. 12:00 – 13:00 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer:  Trond Arild Lie, Lise Rasmussen, Hans Einar Espeseth,  

Thomas Wøhni, Yrja Hamer 

Forfall:   

Varamedlemmer:   

Fra adm. (evt. andre):  Birger Wallenius 

    

Innkalling:  ok 

Merknader:  1 Tilleggssak lagt fram i møtet. 

Behandlede saker:  PS 35-39/20 
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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, 2. desember 2020 

 

  

 Lise Rasmussen 

    

 Trond Lie 

    

 Hans E Espeseth 

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

 

  

 Yrja Hammer 

    

 Thomas Wøhni 

    

  

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

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

35/20 20/999    

 GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 18.11.20  

 

36/20 20/1000    

 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - 

TEKNISK OG MILJØ 18.11.20  

 

37/20 20/1002    

 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 25.9.20  

 

38/20 20/785    

 35/2 - DISPENSASJON FOR BRUK AV OMRÅDE I KJØLLEFJORD 

HAVN TIL OPPFØRING AV FISKEHJELLER FOR TØRKING AV 

FISK OG FISKEHODER  

 

39/20 20/1134    

 NYTT VEINAVN TIL BOLIGFELT PÅ LEBESBY  
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Sak PS  35/20 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I 

UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 18.11.20  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 18.11.20 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 18.11.20 
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Sak PS  36/20 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG 

FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 18.11.20  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 18.11.20 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Thomas Wøhni: 
«Som innstilling med 1 tilleggssak lagt fram i møtet: 

- Nytt veinavn til boligfelt på Lebesby.» 

 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 18.11.20 med 1 

tilleggssak lagt fram i møtet: 

- Nytt veinavn til boligfelt på Lebesby. 
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Sak PS  37/20 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I 

PLAN- TEKNISK OG MILJØ 25.9.20  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll for møtet i utvalget den 25.9.20 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll for møtet i utvalget den 25.9.20 
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Sak PS  38/20 
 

 

Sakstittel:  35/2 - DISPENSASJON FOR BRUK AV OMRÅDE I 

KJØLLEFJORD HAVN TIL OPPFØRING AV 

FISKEHJELLER FOR TØRKING AV FISK OG 

FISKEHODER  
 

 

Innstilling: 

1. Det vises til mottatt søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kjøllefjord (Rpl 

5438-2005-01) sin bestemmelse § 4.1.15.1 Industriområde I9 sitt krav om utarbeidelse 

av reguleringsplan (tidl. krav om bebyggelsesplan) og maritim virksomhet for å 

benytte arealet (gnr. 35 bnr. 2) til oppføring av hjeller som planlegges benyttet til tørking 

av fisk og fiskehoder. 

 

2. Dispensasjon fra reguleringsplan for Kjøllefjord (Rpl 5438-2005-01) sin bestemmelse 

§ 4.1.15.1 Industriområde (I9) sitt krav om utarbeidelse av reguleringsplan (tidl. krav 

om bebyggelsesplan) og maritim virksomhet for å benytte arealet (gnr. 35 bnr. 2) til 

oppføring av hjeller som planlegges benyttet til tørking av fisk og fiskehoder avslås, 

jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at endringen av arealbruken er 

vesentlig og at loven formål, samt planens bestemmelsen det dispenseres fra vil 

bli vesentlig tilsidesatt. Det er heller ikke klart større fordeler med tiltaket enn 

de ulemper som skapes ved dispensasjon. Dette da dagens bestemmelse er blitt 

til etter en omfattende beslutningsprosess og en bred medvirkning av berørte 

parter. 

 

Det bør heller gjennomføres en reguleringsendring av området for å få en god 

og helhetlig gjennomgang av forholdene rundt etablering av hjeller i 

Kjøllefjord. Etableringen vil medføre påvirkning og berøring spesielt i form av 

lukt til et større område en kun de nærliggende naboer. Medvirkningen fra de 

påvirkede vil best la seg ivaretas ved en endring av reguleringsplan fremfor å 

benytte dispensasjon / midlertidig dispensasjon.  

 

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

de grunner som anføres klagen. 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra PTM: 

 

1. Det vises til mottatt søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kjøllefjord (Rpl 

5438-2005-01) sin bestemmelse § 4.1.15.1 Industriområde I9 sitt krav om utarbeidelse 

av reguleringsplan (tidl. krav om bebyggelsesplan) og maritim virksomhet for å 

benytte arealet (gnr. 35 bnr. 2) til oppføring av hjeller som planlegges benyttet til 

tørking av fisk og fiskehoder. 

 

2. Dispensasjon fra reguleringsplan for Kjøllefjord (Rpl 5438-2005-01) sin bestemmelse 

§ 4.1.15.1 Industriområde (I9) sitt krav om utarbeidelse av reguleringsplan (tidl. krav 

om bebyggelsesplan) og maritim virksomhet for å benytte arealet (gnr. 35 bnr. 2) til 

oppføring av hjeller som planlegges benyttet til tørking av fisk og fiskehoder avslås, 

jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra utvalgets helhetsvurdering menes det at man ved å omlokalisere fjorårets 

produksjon vil gi større fordeler enn ulemper. Dette er også i tråd med henstillingen 

gitt av Utvalg for plan, teknisk og miljø med bakgrunn i vinddata. Etableringen vil 

kunne medføre påvirkning og berøring spesielt i forma v lukt til et større område enn 

kun de nærliggende naboer. Området det søkes om er også et område som kan bli 

viktig for videre utvikling av havna. Derfor gis det kun midlertidig dispensasjon som 

sammenfaller med dispensasjon tidligere gitt på annet område. Dersom erfaringene 

etter neste produksjon er gode vil dette kunne forlenges. Det er også tidligere gitt 

midlertidig dispensasjon til likt tiltak i samme område.  

 

Med bakgrunn i dette innvilges derfor midlertidig dispensasjon fra vedtaksdato og et 

år fram i tid. 

 

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. 

Som forslag. 
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*** Enstemmig vedtatt  

 

Vedtak: 

1. Det vises til mottatt søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kjøllefjord (Rpl 

5438-2005-01) sin bestemmelse § 4.1.15.1 Industriområde I9 sitt krav om utarbeidelse 

av reguleringsplan (tidl. krav om bebyggelsesplan) og maritim virksomhet for å 

benytte arealet (gnr. 35 bnr. 2) til oppføring av hjeller som planlegges benyttet til 

tørking av fisk og fiskehoder. 

 

2. Dispensasjon fra reguleringsplan for Kjøllefjord (Rpl 5438-2005-01) sin bestemmelse 

§ 4.1.15.1 Industriområde (I9) sitt krav om utarbeidelse av reguleringsplan (tidl. krav 

om bebyggelsesplan) og maritim virksomhet for å benytte arealet (gnr. 35 bnr. 2) til 

oppføring av hjeller som planlegges benyttet til tørking av fisk og fiskehoder avslås, 

jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra utvalgets helhetsvurdering menes det at man ved å omlokalisere fjorårets 

produksjon vil gi større fordeler enn ulemper. Dette er også i tråd med henstillingen 

gitt av Utvalg for plan, teknisk og miljø med bakgrunn i vinddata. Etableringen vil 

kunne medføre påvirkning og berøring spesielt i forma v lukt til et større område enn 

kun de nærliggende naboer. Området det søkes om er også et område som kan bli 

viktig for videre utvikling av havna. Derfor gis det kun midlertidig dispensasjon som 

sammenfaller med dispensasjon tidligere gitt på annet område. Dersom erfaringene 

etter neste produksjon er gode vil dette kunne forlenges. Det er også tidligere gitt 

midlertidig dispensasjon til likt tiltak i samme område.  

 

Med bakgrunn i dette innvilges derfor midlertidig dispensasjon fra vedtaksdato og et 

år fram i tid. 

 

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. 

 

 

 

 



  

Side 10 av 10 

Sak PS  39/20 
 

 

Sakstittel:  NYTT VEINAVN TIL BOLIGFELT PÅ LEBESBY  
 

 

Innstilling: 

Sak lagt fram i møte i PTM 18.11.2020 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Thomas Wøhni: 

 

«Boligfeltet på folkemunne Lilleelven, er en avstikker fra Teistveien, og ikke en naturlig del av 

denne. Alle innbyggerne i boligfeltet har skrevet under på et ønske om at navnet endres til det 

som i dag benyttes om veien; Lilleelven. 

Forslag til vedtak: 

Navnet på veistykket som ligger i tilknytning til boligfeltet Lilleelven på 9790 Lebesby, endres 

til Lilleelven.» 

 

Som forslag 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Boligfeltet på folkemunne Lilleelven, er en avstikker fra Teistveien, og ikke en naturlig del av 

denne. Alle innbyggerne i boligfeltet har skrevet under på et ønske om at navnet endres til det 

som i dag benyttes om veien; Lilleelven. 

Forslag til vedtak: 

Navnet på veistykket som ligger i tilknytning til boligfeltet Lilleelven på 9790 Lebesby, endres 

til Lilleelven.» 
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