
Lebesby kommune 
 

 

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no   

Postboks 38 Strandvegen 152 Telefon: 97 99 09 00 Bankkonto: 4961.72.00235 
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 78 49 84 67 Bankkonto skatt: 6345.06.20221 

 www.lebesby.kommune.no org.nr.:  940 400 392 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 

 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø 
 

 

Møtested: Møterom 307, Rådhuset   

Møtedato: 19.06.2018 Tid: kl. 12:00 – 13:00 

 

Innkalte: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Olaf Terje Hansen   

Nestleder Thomas Hansen   

Medlem Lise Rasmussen   

Medlem Arnkjell Bøgeberg   

Medlem Stein Asle Ekhorn 2  

 Birger Wallenius   

Varamedlem Eilif Arne Gustavsen  Stein Asle Ekhorn 

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer:  Olaf Terje Hansen, Thomas Hansen, Lise Rasmussen 

 

Forfall:  Stein Asle Ekhorn, Arnkjell Bøgeberg, Eilif A Gustavsen 

Varamedlemmer:   

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

    

Innkalling:   

Merknader:  

Behandlede saker:  PS 34 – 41/18. RF 1/18 
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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, 22. juni 2018 

 

  

 Olaf Terje Hansen 

    

 Thomas Hansen 

    

 Lise Rasmussen 

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

 

  

  

    

  

    

  

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

 

  

  

    

  

    

  

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

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

34/18 18/669    

 GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 19.6.18  

 

35/18 18/670    

 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - 

TEKNISK OG MILJØ 19.6.18  

 

36/18 18/671    

 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 8.5.18  

 

37/18 18/412    

 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL - OPPFØRING AV SNØSKJERMER OG 

RASSIKRINGSTILTAK VED BRENNGAMKLUBBEN  

 

38/18 18/490    

 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TOMT OG OPPFØRING AV 

HALL I DYFJORD  

 

39/18 18/533    

 DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NAUST I LNF-B SONE (73 

ØSTERBOTN)  

 

40/18 16/302    

 OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEGADRESSER I 

LEBESBY KOMMUNE  

 

41/18 18/576    

 33/1/61 BRUKSENDRING AV NAUST TIL FRITIDSHYTTE I LNF-B 

SONE (61 PER PÅLSANES)  
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REFERATSAK 
 

1/18 17/846    

 REFERATSAK -  OPPARBEIDELSE AV CROSSBANE PÅ TOMT 

35/1/51, VED SIDEN AV EKSISTERENDE SKYTEBANE. REF. SØKNAD 

OM DISPENSASJON - MOTORCROSSBANE 35/1/51 
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Sak PS  34/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I 

UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 19.6.18  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 19.6.18. 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 19.6.18. 
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Sak PS  35/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG 

FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 19.6.18  
 

 

Innstilling: 

 
 Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 19.6.18. 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Vedtak: 

 
 Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 19.6.18. 
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Sak PS  36/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I 

PLAN- TEKNISK OG MILJØ 8.5.18  
 

 

Innstilling: 

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

den 8.5.18 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Vedtak: 

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

den 8.5.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  37/18 
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Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - OPPFØRING AV 

SNØSKJERMER OG RASSIKRINGSTILTAK VED 

BRENNGAMKLUBBEN  
 

 

Innstilling: 

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

datert 10.4.2018, fra kommunens arealplan bestemmelse om LNF-C sone for 

oppføring av snøskjermer og rassikringstiltak ved Brenngamklubben. 

 

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

bestemmelse om LNF-C sone for oppføring av snøskjermer og rassikringstiltak ved 

Brenngamklubben, jfr. Pbl §§ 19-2. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med dispensasjon for sikringstiltakene enn de ulemper dette skaper for dyreliv, 

landskapet og planens bestemmelser. Det legges stor vekt på at dette er en strekning av 

Fv. 241 som sterkt trafikkert samt utgjør en skoleveg for barn og unge med stor 

rasfare. Kommunen ser positivt på at vegvesenet gjennomfører sikringstiltak langs 

vegen i kommunen. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen:  

 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 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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Behandling: 

Som innstilling. 

***enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

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

datert 10.4.2018, fra kommunens arealplan bestemmelse om LNF-C sone for 

oppføring av snøskjermer og rassikringstiltak ved Brenngamklubben. 

 

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

bestemmelse om LNF-C sone for oppføring av snøskjermer og rassikringstiltak ved 

Brenngamklubben, jfr. Pbl §§ 19-2. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med dispensasjon for sikringstiltakene enn de ulemper dette skaper for dyreliv, 

landskapet og planens bestemmelser. Det legges stor vekt på at dette er en strekning 

av Fv. 241 som sterkt trafikkert samt utgjør en skoleveg for barn og unge med stor 

rasfare. Kommunen ser positivt på at vegvesenet gjennomfører sikringstiltak langs 

vegen i kommunen. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen:  

 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 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. 

 

 

 

 



  

Side 10 av 19 

Sak PS  38/18 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TOMT OG 

OPPFØRING AV HALL I DYFJORD  
 

 

Innstilling: 

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

datert 26.4.2018, fra kommunens arealplan for fradeling av næringstomt i Dyfjord og 

som berører et område som i planen er avsatt til tettstedsområde med krav om 

utarbeidelse av reguleringsplan, samt et LNF-C sone hvor det i bestemmelsene er gitt 

at det innenfor disse områdene kun er bygging i tilknytting til landbruk og annen 

stedbunden næring som er i tråd med formålet.. 

 

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

bestemmelse om Tettstedsområde og LNF-C sone for fradeling av næringstomt for 

oppføring av lagerhall på eiendommen gnr. 34 bnr. 1 i Dyfjord, jfr. Pbl §§ 19-2 og 20-

1 m). 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med tiltaket i form av å ta i bruk et lite avgrenset LNF-C område som er avskåret tett 

opp mot tettstedet Dyfjord. Dette på bakgrunn av områdets topografi og at tiltaket vil 

kunne rydde et lagringsområde som i dag er inngangsporten til tettstedet Dyfjord. Det 

sees heller ikke at dispensasjonen vil skape presedens med tanke på områdets spesielle 

topografi mellom tettstedet Dyfjord og fjellet. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen:  

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis det ikke er rekvirert 

oppmålingsforretning for næringstomten innen 3 år, jfr. Pbl § 21-9. 

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis det ikke er omsøkt og innhentet 

byggetillatelse innen 3 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 (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: 

 

Forslag fra PTM 

«Som innstilling med endring av pkt 3. To ekstra knutepunkt: 

 Det må vurderes av fagkyndig om tiltaket ligger utenfor skredfare eller hvilke 

nødvendige sikrings- og stabiliseringstiltak som må til for å oppnå tilstrekkelig 

sikkerhet. 

Se uttalelse fra NVE. 

 Eventuelle sikrings- og stabiliseringstiltak må være gjennomført før tiltaket 

settes i gang.» 

 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 

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

datert 26.4.2018, fra kommunens arealplan for fradeling av næringstomt i Dyfjord og 

som berører et område som i planen er avsatt til tettstedsområde med krav om 

utarbeidelse av reguleringsplan, samt et LNF-C sone hvor det i bestemmelsene er gitt 

at det innenfor disse områdene kun er bygging i tilknytting til landbruk og annen 

stedbunden næring som er i tråd med formålet.. 

 

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

bestemmelse om Tettstedsområde og LNF-C sone for fradeling av næringstomt for 

oppføring av lagerhall på eiendommen gnr. 34 bnr. 1 i Dyfjord, jfr. Pbl §§ 19-2 og 20-

1 m). 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med tiltaket i form av å ta i bruk et lite avgrenset LNF-C område som er avskåret tett 

opp mot tettstedet Dyfjord. Dette på bakgrunn av områdets topografi og at tiltaket vil 

kunne rydde et lagringsområde som i dag er inngangsporten til tettstedet Dyfjord. Det 

sees heller ikke at dispensasjonen vil skape presedens med tanke på områdets spesielle 

topografi mellom tettstedet Dyfjord og fjellet. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen:  

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis det ikke er rekvirert 

oppmålingsforretning for næringstomten innen 3 år, jfr. Pbl § 21-9. 
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 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis det ikke er omsøkt og innhentet 

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

 Det må vurderes av fagkyndig om tiltaket ligger utenfor skredfare eller hvilke 

nødvendige sikrings- og stabiliseringstiltak som må til for å oppnå tilstrekkelig 

sikkerhet. 

Se uttalelse fra NVE. 

 Eventuelle sikrings- og stabiliseringstiltak må være gjennomført før tiltaket 

settes i gang. 

 

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  39/18 
 

 

Sakstittel:  DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NAUST I LNF-B 

SONE (73 ØSTERBOTN)  
 

 

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 oppføring 

av naust på eiendommen gnr. 39 bnr. 17 i Østerbotn, jfr. Pbl §§ 19-2.  

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil ikke planlagte tiltak med oppføring av naust skape 

vesentlig ulemper for gjeldende kommuneplan eller de nasjonale mål for strandsonen. 

Strandsonen i Lebesby kommune er i største part uberørt og vil fremdeles være slik. 

Kommunen har i sin plan flere små områder for spredt fritidsbebyggelser, men 

bestemmelsene i disse områdene tar ikke hensyn til behovet for naust eller andre 

bygninger som er nært tilknyttet havet. Det vil ikke være mulig å etablere naust 25 meter 

unna sjøen. Naust som her planlegges skjer innenfor et etablert LNF-B felt og vil ikke 

skape presedens i forhold til tilsvarende områder. Tiltakene vil heller ikke vesentlig 

tilsidesette formålet i plan- og bygningsloven.  

 

3. Vilkår for dispensasjonen:  

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis ikke det er omsøkt byggetillatelse for 

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

 Naustet skal oppføres uten gulv og være uisolert. 

 
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 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 oppføring 

av naust på eiendommen gnr. 39 bnr. 17 i Østerbotn, jfr. Pbl §§ 19-2.  

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil ikke planlagte tiltak med oppføring av naust skape 

vesentlig ulemper for gjeldende kommuneplan eller de nasjonale mål for strandsonen. 

Strandsonen i Lebesby kommune er i største part uberørt og vil fremdeles være slik. 

Kommunen har i sin plan flere små områder for spredt fritidsbebyggelser, men 

bestemmelsene i disse områdene tar ikke hensyn til behovet for naust eller andre 

bygninger som er nært tilknyttet havet. Det vil ikke være mulig å etablere naust 25 meter 

unna sjøen. Naust som her planlegges skjer innenfor et etablert LNF-B felt og vil ikke 

skape presedens i forhold til tilsvarende områder. Tiltakene vil heller ikke vesentlig 

tilsidesette formålet i plan- og bygningsloven.  

 

3. Vilkår for dispensasjonen:  

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis ikke det er omsøkt byggetillatelse for 

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

 Naustet skal oppføres uten gulv og være uisolert. 

 
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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Sak PS  40/18 
 

 

Sakstittel:  OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL 

VEGADRESSER I LEBESBY KOMMUNE  
 

 

Innstilling: 

Med hjemmel i matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriften kap. 12 sendes forslag til nye 

adressenavn ut på høring til lag og foreninger, samt utleggelse av adresseforslagene for 

kommunens øvrige befolkning. 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriften kap. 12 sendes forslag til nye 

adressenavn ut på høring til lag og foreninger, samt utleggelse av adresseforslagene for 

kommunens øvrige befolkning. 

 

 

 

 



  

Side 16 av 19 

Sak PS  41/18 
 

 

Sakstittel:  33/1/61 BRUKSENDRING AV NAUST TIL 

FRITIDSHYTTE I LNF-B SONE (61 PER PÅLSANES)  
 

 

Innstilling: 

Saken fremlegges uten innstilling fra administrasjonen. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Olaf Terje Hansen: 

«Som forslag til vedtak i hht saksfremlegg, med endring i Pkt.2, referanse 1.avsnitt fra Pbl § 

18-2 til Pbl § 19-2: 

 

 

1. Det vises til deres søknad etter Plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1, datert 18.5.2018, 

fra kommunens 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 bruksendring av eksisterende naust til fritidshytte på eiendommen gnr. 33 

bnr. 1 fnr. 61 ved Per Pålsanes, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Etter en helhetsvurdering ansees det ikke at planlagte tiltak vil skape vesentlige 

ulemper for gjeldende kommuneplan eller de nasjonale mål for strandsonen. 

Strandsonen i Lebesby kommune er i største part uberørt og vil fremdeles være slik. I 

det aktuelle området er det allerede oppført fritidshytte innenfor 25 meter av sjøen på 

nabo eiendommen. Området har en gjenstående tillatt enhet som søker allerede har 

avsatt i tidligere sak. Bruksendringen krever derfor ikke økning av tillatt antall 

enheter i LNF-B området (61 Per Pålsanes). Tiltaket vil heller ikke vesentlig 

tilsidesette formålet i plan- og bygningsloven. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen. 

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis ikke der er omsøkt byggetillatelse for 

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

 Den siste gjenværende ledige enheten i LNF-B sone (61 Per Pålsanes) flyttes 

fra tidligere byggesak 18/120 vedrørende punktfeste for hyttetomt til denne 

bruksendringen av naust til fritidshytte. Det vil derfor ikke være tilgjengelig 

enhet ved tidligere sak 18/120. Begge sakene er tilhørende søker. 
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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.» 
 

Som forslag. 

***Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

 

1. Det vises til deres søknad etter Plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1, datert 18.5.2018, 

fra kommunens 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 bruksendring av eksisterende naust til fritidshytte på eiendommen gnr. 33 

bnr. 1 fnr. 61 ved Per Pålsanes, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Etter en helhetsvurdering ansees det ikke at planlagte tiltak vil skape vesentlige 

ulemper for gjeldende kommuneplan eller de nasjonale mål for strandsonen. 

Strandsonen i Lebesby kommune er i største part uberørt og vil fremdeles være slik. I 

det aktuelle området er det allerede oppført fritidshytte innenfor 25 meter av sjøen på 

nabo eiendommen. Området har en gjenstående tillatt enhet som søker allerede har 

avsatt i tidligere sak. Bruksendringen krever derfor ikke økning av tillatt antall 

enheter i LNF-B området (61 Per Pålsanes). Tiltaket vil heller ikke vesentlig 

tilsidesette formålet i plan- og bygningsloven. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen. 

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis ikke der er omsøkt byggetillatelse for 

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

 Den siste gjenværende ledige enheten i LNF-B sone (61 Per Pålsanes) flyttes 

fra tidligere byggesak 18/120 vedrørende punktfeste for hyttetomt til denne 

bruksendringen av naust til fritidshytte. Det vil derfor ikke være tilgjengelig 

enhet ved tidligere sak 18/120. Begge sakene er tilhørende søker. 
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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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Sak RS  1/18 
 

 

Sakstittel:  REFERATSAK -  OPPARBEIDELSE AV CROSSBANE PÅ 

TOMT 35/1/51, VED SIDEN AV EKSISTERENDE 

SKYTEBANE. REF. SØKNAD OM DISPENSASJON - 

MOTORCROSSBANE 35/1/51 
 

 

Innstilling: 

Journalpost refereres i Utvalg for Plan- teknisk og miljø 19.6.18 

 

 

Behandling: 

Referert i møte. Tas til orientering. 

 

***Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Journalpost referert i Utvalg for Plan- teknisk og miljø 19.6.18. Tas til orientering. 
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