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MØTEPROTOKOLL 

 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø 
 

 

Møtested: Møterom 307, Rådhuset   

Møtedato: 20.11.2018 Tid: kl. 12:00 – 13:00 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer:  Olaf Terje Hansen, Lise Rasmussen,  

Forfall:  Thomas Hansen, Stein-Asle Ekhorn, Arnkjell Bøgeberg, 

Varamedlemmer:  Thord Karlsen, Bård Rasmussen, 

Fra adm. (evt. andre):  Odd Magnus Rasmussen, Harald Larssen 

    

Innkalling:   

Merknader:   

Behandlede saker:  PS 50/18 – PS 57/18 

 

Underskrifter: 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

 

 

Kjøllefjord, 22. november 2018 

 

  

  

    

  

    

  

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

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

50/18 18/1138    

 GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 20.11.18  

 

51/18 18/1139    

 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - 

TEKNISK OG MILJØ 20.11.18  

 

52/18 18/1140    

 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 9.10.18 OG 19.10.18  

 

53/18 18/1136    

 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, LEBESBY KOMMUNE, 

FINNMARK  

 

54/18 18/932    

 6/14 SØKNAD OM FRADELING AV TOMT MED GRENSEJUSTERING 

OG BRUKSENDRING  

 

55/18 18/966    

 14/22 SØKNAD OM DISPENSASJON OG TILLATELSE FOR 

OPPFØRING AV HYBELBYGG PÅ KUNES  

 

56/18 18/1037    

 26/1/6 SØKNAD OM DISPENSASJON OG TILLATELSE FOR 

FRADELING AV PUNKTFESTER, SAMT TILBAKEFØRING AV 

TIDLIGERE FESTETOMT  

 

57/18 18/1101    

 36/27 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAVET OM 

FORRETNINGS- OG KONTORLOKALE I GATEPLAN MOT 

STRANDVEGEN  
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Sak PS  50/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I 

UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 20.11.18  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 20.11.18 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

  

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 20.11.18 
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Sak PS  51/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG 

FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 20.11.18  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 20.11.18. 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 20.11.18. 

 

 

 

 



  

Side 5 av 18 

Sak PS  52/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I 

PLAN- TEKNISK OG MILJØ 9.10.18 OG 19.10.18  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 9.10.18 og 

ekstraordinært skriftlig behandlingsmøte 19.10.18. 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 9.10.18 og 

ekstraordinært skriftlig behandlingsmøte 19.10.18. 
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Sak PS  53/18 
 

 

Sakstittel:  FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, LEBESBY 

KOMMUNE, FINNMARK  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune ved PTM vedtar å legge administrasjonens forslag til «Forskrift om vann- 

og avløpsgebyr, Lebesby kommune, Finnmark» ut til offentlig ettersyn/høring. 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune ved PTM vedtar å legge administrasjonens forslag til «Forskrift om vann- 

og avløpsgebyr, Lebesby kommune, Finnmark» ut til offentlig ettersyn/høring. 
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Sak PS  54/18 
 

 

Sakstittel:  6/14 SØKNAD OM FRADELING AV TOMT MED 

GRENSEJUSTERING OG BRUKSENDRING  
 

 

Innstilling: 

 

  

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

fra kommunens arealplan for fradeling av parsell på eiendommen gnr. 6 bnr. 14 i 

LNF-C sone på Veidnes. Samtidig søkes det dispensasjon for bruksendring av 

tidligere driftsbygning i landbruket til fritidshytte på samme eiendom. Søker har også 

dialog med Finnmarkseiendommen i forhold til grensejustering mot eiendommen gnr. 

6 bnr. 1 i forhold til å få tidligere uthus inn på rett tomt. 

 

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

for LNF-C sone for bruksendring av eksisterende fjøs til fritidshytte på eiendommen 

gnr. 6 bnr. 14 på Veidnes, jfr. Pbl § 19-2.  

 

Det gis tillatelse for fradeling og grensejustering på eiendommen gnr. 6 bnr. 14 på 

Veidnes i henhold til søknad, jfr. Pbl § 20-1 m). 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

ved å gi dispensasjon fra LNF-C sonens bestemmelse for fradeling av parsell og 

bruksendring av fjøs til fritidshytte. 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 delingstillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er 

rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år.  

 Dispensasjon for bruksendring av fjøs til fritidshytte taper sin gyldighet hvis 

ikke det er innsendt komplett byggesak i tråd med Pbl § 20-1 for 

bruksendringen. 

 

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.  
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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: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

 

  

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

fra kommunens arealplan for fradeling av parsell på eiendommen gnr. 6 bnr. 14 i 

LNF-C sone på Veidnes. Samtidig søkes det dispensasjon for bruksendring av 

tidligere driftsbygning i landbruket til fritidshytte på samme eiendom. Søker har også 

dialog med Finnmarkseiendommen i forhold til grensejustering mot eiendommen gnr. 

6 bnr. 1 i forhold til å få tidligere uthus inn på rett tomt. 

 

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

for LNF-C sone for bruksendring av eksisterende fjøs til fritidshytte på eiendommen 

gnr. 6 bnr. 14 på Veidnes, jfr. Pbl § 19-2.  

 

Det gis tillatelse for fradeling og grensejustering på eiendommen gnr. 6 bnr. 14 på 

Veidnes i henhold til søknad, jfr. Pbl § 20-1 m). 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

ved å gi dispensasjon fra LNF-C sonens bestemmelse for fradeling av parsell og 

bruksendring av fjøs til fritidshytte. 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 delingstillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er 

rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år.  

 Dispensasjon for bruksendring av fjøs til fritidshytte taper sin gyldighet hvis 

ikke det er innsendt komplett byggesak i tråd med Pbl § 20-1 for 

bruksendringen. 
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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.  

 

 

 

 

 



  

Side 10 av 18 

Sak PS  55/18 
 

 

Sakstittel:  14/22 SØKNAD OM DISPENSASJON OG TILLATELSE 

FOR OPPFØRING AV HYBELBYGG PÅ KUNES  
 

 

Innstilling: 

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

datert 22.8.2018, fra kommunens reguleringsplan RPL 2022-1978-01 sine 

bestemmelser. Søknaden gjelder oppføring av hybelhus av moduler i et regulert 

boligfelt på Kunes. Samt brev av 31.10.2018 hvor det fremgår endringer av tiltaket i 

form av at fasadene blir kledd med stående kledning og at det oppføres saltak på 

bygget. 

 

2. Det gis dispensasjon fra TEK § 12-1 for krav om universell utforming av byggverk og 

reguleringsplan (RPL 2022197801) sin bestemmelse § 2 for oppføring av hybelhus og 

planens bestemmelse om 15 % utnyttelsesgrad, jfr. Pbl §§ 19-2. Det gis også tillatelse 

til tiltak for oppføring av hybelhus på eiendommen gnr. 14 bnr. 22, jfr. Pbl § 20-1 a). 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med å tillate oppføringen av hybelbygg på eiendommen, men under forutsetning av at 

bygget flyttes ut av frisiktsonen avmerket i reguleringskartet. Tiltakene ligger nært 

inntil et bebygd boligområde. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og 

intensjonen ved gjeldende reguleringsplan og formålet i plan- og bygningsloven. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen:  

 Hybelbygget må flyttes ut av avmerket frisiktsone i gjeldende reguleringsplan.  

 Før igangsettelse av tiltaket skal det sendes inn korrigert situasjonsplan hvor 

bygget er tatt ut av frisiktsonen og nye tegninger av tiltaket som viser 

endringene i form av stående fasadekledning og saltak. 

 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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 Dispensasjonen og 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 (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 22.8.2018, fra kommunens reguleringsplan RPL 2022-1978-01 sine 

bestemmelser. Søknaden gjelder oppføring av hybelhus av moduler i et regulert 

boligfelt på Kunes. Samt brev av 31.10.2018 hvor det fremgår endringer av tiltaket i 

form av at fasadene blir kledd med stående kledning og at det oppføres saltak på 

bygget. 

 

2. Det gis dispensasjon fra TEK § 12-1 for krav om universell utforming av byggverk og 

reguleringsplan (RPL 2022197801) sin bestemmelse § 2 for oppføring av hybelhus og 

planens bestemmelse om 15 % utnyttelsesgrad, jfr. Pbl §§ 19-2. Det gis også tillatelse 

til tiltak for oppføring av hybelhus på eiendommen gnr. 14 bnr. 22, jfr. Pbl § 20-1 a). 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med å tillate oppføringen av hybelbygg på eiendommen, men under forutsetning av at 

bygget flyttes ut av frisiktsonen avmerket i reguleringskartet. Tiltakene ligger nært 

inntil et bebygd boligområde. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og 

intensjonen ved gjeldende reguleringsplan og formålet i plan- og bygningsloven. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen:  

 Hybelbygget må flyttes ut av avmerket frisiktsone i gjeldende reguleringsplan.  

 Før igangsettelse av tiltaket skal det sendes inn korrigert situasjonsplan hvor 

bygget er tatt ut av frisiktsonen og nye tegninger av tiltaket som viser 

endringene i form av stående fasadekledning og saltak. 

 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. 

 Dispensasjonen og 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 
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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  56/18 
 

 

Sakstittel:  26/1/6 SØKNAD OM DISPENSASJON OG TILLATELSE 

FOR FRADELING AV PUNKTFESTER, SAMT 

TILBAKEFØRING AV TIDLIGERE FESTETOMT  
 

 

Innstilling: 

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

fra kommunens arealplan og tillatelse til tiltak etter Pbl § 20-1 m) for fradeling av 

punktfeste for fritidshytte og naust på eiendommen gnr. 26 bnr. 1 fnr. 6 i Lille 

Torskefjord. Samtidig bes det om at resterende del av festetomt 26/1/6 tilbakeføres til 

eiendommen gnr. 26 bnr. 1. 

 

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 for oppføring av naust på eiendommen gnr. 26 bnr. 1 

fnr. 6 i Torskefjorden, jfr. Pbl §§ 19-2. Samtidig gis det tillatelse for fradeling av 

punktfeste for naust og fritidshytte, samt tilbakeføring av resterende areal til bnr. 1, jfr. 

Pbl § 20-1 m). 

 

Etter kommunens vurdering vil ikke planlagte tiltak med fradeling av punktfeste for 

oppføring av naust og fritidshytte 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:  

 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.Det 

samme gjelder for dispensasjonen.  

 

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. 
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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, 

fra kommunens arealplan og tillatelse til tiltak etter Pbl § 20-1 m) for fradeling av 

punktfeste for fritidshytte og naust på eiendommen gnr. 26 bnr. 1 fnr. 6 i Lille 

Torskefjord. Samtidig bes det om at resterende del av festetomt 26/1/6 tilbakeføres til 

eiendommen gnr. 26 bnr. 1. 

 

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 for oppføring av naust på eiendommen gnr. 26 bnr. 1 

fnr. 6 i Torskefjorden, jfr. Pbl §§ 19-2. Samtidig gis det tillatelse for fradeling av 

punktfeste for naust og fritidshytte, samt tilbakeføring av resterende areal til bnr. 1, jfr. 

Pbl § 20-1 m). 

 

Etter kommunens vurdering vil ikke planlagte tiltak med fradeling av punktfeste for 

oppføring av naust og fritidshytte 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:  
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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.Det 

samme gjelder for dispensasjonen.  

 

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  57/18 
 

 

Sakstittel:  36/27 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAVET OM 

FORRETNINGS- OG KONTORLOKALE I GATEPLAN 

MOT STRANDVEGEN  
 

 

Innstilling: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon, etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 4.1.21 

Område for kontor, forretning og boligformål BFK2 b) om at etasje i gateplan skal 

benyttes til forretningsformål, men at i området BFK 1 og BFK 2 kan etasje i gateplan 

benyttes til kontor- og forretningsformål. 

 

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

sin bestemmelse § 4.1.21 b) for bruksendring av gateplan til leiligheter/ boligformål på 

eiendommen gnr. 36 bnr. 27, Strandvegen 173, jfr. Pbl § 19-2.  

 

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

fordeler og særskilte grunner for å tillate bruksendring av gateplanet mot Strandvegen 

for benyttes til boligformål, fremfor de ulemper dette utgjør på kravet i gjeldende 

reguleringsplan. Dette da dispensasjonen vil skape uheldig presedens ovenfor de 

resterende arealene i Kjøllefjord sentrum. Og at disse kan påberope seg samme rett til 

bruksendring av gateplanet til boligformål på samme grunnlag. 

 

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 

*** Vedtatt 3 mot 2 stemmer (leders dobbeltstemme) 
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Vedtak: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon, etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 4.1.21 

Område for kontor, forretning og boligformål BFK2 b) om at etasje i gateplan skal 

benyttes til forretningsformål, men at i området BFK 1 og BFK 2 kan etasje i gateplan 

benyttes til kontor- og forretningsformål. 

 

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

sin bestemmelse § 4.1.21 b) for bruksendring av gateplan til leiligheter/ boligformål på 

eiendommen gnr. 36 bnr. 27, Strandvegen 173, jfr. Pbl § 19-2.  

 

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

fordeler og særskilte grunner for å tillate bruksendring av gateplanet mot Strandvegen 

for benyttes til boligformål, fremfor de ulemper dette utgjør på kravet i gjeldende 

reguleringsplan. Dette da dispensasjonen vil skape uheldig presedens ovenfor de 

resterende arealene i Kjøllefjord sentrum. Og at disse kan påberope seg samme rett til 

bruksendring av gateplanet til boligformål på samme grunnlag. 

 

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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