
Lebesby kommune 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø 

 
Møtested: Møterom 119, Rådhuset   

Møtedato: 21.3.2017 Tid: kl. 12:00 - 13:30 

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: Olaf Terje Hansen, Lise Rasmussen, Stein Asle Pedersen  

Forfall:  Jan Olav Evensen, Arnkjell Bøgeberg 

Varamedlemmer: Bård Rasmussen 

Fra adm. (evt. andre):  Odd Magnus Rasmussen 

    

Innkalling:   

Merknader:  1 Referatsak 

Behandlede saker: PS 4-9/17  

 

Underskrifter: 

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

bestemt på møtet. 

Kjøllefjord, 5. april 2017 

  

 Olaf Terje Hansen 

    

 Stein Asle Pedersen 

    

  

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

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

4/17 17/183    

 GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 21.3.2017  

 

5/17 17/184    

 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - 

TEKNISK OG MILJØ 21.3.2017  

 

6/17 17/185    

 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 6.2.2017  

 

7/17 16/1594    

 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTTAK AV FJELL- OG 

NATURMASSER FRA KOMMUNENS AREALPLAN FOR STORE 

MÅSEVANN. ADAMSELV KRAFTVERK  

 

 

8/17 16/733    

 ARBEIDET MED VANNLEDNING I LILLE RINGVEG OG 

BREIVIKVEGEN  

 

9/17 17/369    

 MØTE I LEBESBY  

 

 

RS  

1/17 17/204    

 UTREDNINGER I FORHOLD TIL PBL OG ANDRE SÆRLOVER 
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Sak PS  4/17 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I 

UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 21.3.2017  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 21.3.17. 

 

 

Behandling: 

Som innstilling 

***Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 21.3.17. 
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Sak PS 5/17 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG 

FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 21.3.2017  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner saksliste til Utvalgsmøte 21.3.17. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Olaf Terje Hansen: 

Godkjenning av saksliste. 

Leder snakket med teknisk sjef om at sak angående sak om arbeid med vannledning i Lille 

Ringveg og Breivikvegen og utredning av mulighet for oppfølging av forhold etter Plan- og 

bygningsloven samt forurensningsloven måtte på sakslista. Dette ble ikke gjort, og sakslista 

ble sendt «uferdig» ut. 

 

Som forslag 

*** Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

Godkjenning av saksliste. 

Leder snakket med teknisk sjef om at sak angående sak om arbeid med vannledning i Lille 

Ringveg og Breivikvegen og utredning av mulighet for oppfølging av forhold etter Plan- og 

bygningsloven samt forurensningsloven måtte på sakslista. Dette ble ikke gjort, og sakslista 

ble sendt «uferdig» ut. 
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Sak PS 6/17 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I 

PLAN- TEKNISK OG MILJØ 6.2.2017  
 

 

Innstilling: 

 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 6.2.2017. 

 

 

Behandling: 

Som innstilling 

***Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 6.2.2017. 
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Sak PS 7/17 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTTAK AV FJELL- 

OG NATURMASSER FRA KOMMUNENS AREALPLAN 

FOR STORE MÅSEVANN. ADAMSELV KRAFTVERK  
 

 

Innstilling: 

Tiltakshaver/adresse: Statkraft Energi AS Region nord, Postboks 84, 8502 Narvik 

Tiltaksadresse: gnr. 16 bnr. 1 og gnr. 18 bnr. 1, Laksefjordvidda i Lebesby kommune 

Planstatus: Kommunens arealplan - LNF-C sone 

Søknad mottatt: 11.11.2016 

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 

Gjennomføring av nødvendige oppgraderingstiltak på eksisterende damanlegg ved Store 

Måsevann. 

Uttak av naturmasser fra eksisterende steinbrudd, grustak, morenetak og et nytt steinbrudd sør for 

dam Nordvesteidet. 

Etter en helhetsvurdering mener kommunen at det i denne saken foreligger klart større fordeler i 

form av sikringstiltak på eksisterende damanlegg for å imøtekomme fremtidens klimautfordringer 

(Flomverdier) fremfor de økte ulemper som tiltakene i marken medfører lokalt dyreliv og 

landskap. Det tillegges også vekt at grunneier har gitt sin tillatelse og ingen av 

sektormyndighetene var imot eller varslet klage. 

    

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 
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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. 

  

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 
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Vedtak: 

 

Tiltakshaver/adresse: Statkraft Energi AS Region nord, Postboks 84, 8502 Narvik 

Tiltaksadresse: gnr. 16 bnr. 1 og gnr. 18 bnr. 1, Laksefjordvidda i Lebesby kommune 

Planstatus: Kommunens arealplan - LNF-C sone 

Søknad mottatt: 11.11.2016 

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 

Gjennomføring av nødvendige oppgraderingstiltak på eksisterende damanlegg ved Store 

Måsevann. 

Uttak av naturmasser fra eksisterende steinbrudd, grustak, morenetak og et nytt steinbrudd sør for 

dam Nordvesteidet. 

Etter en helhetsvurdering mener kommunen at det i denne saken foreligger klart større fordeler i 

form av sikringstiltak på eksisterende damanlegg for å imøtekomme fremtidens klimautfordringer 

(Flomverdier) fremfor de økte ulemper som tiltakene i marken medfører lokalt dyreliv og 

landskap. Det tillegges også vekt at grunneier har gitt sin tillatelse og ingen av 

sektormyndighetene var imot eller varslet klage. 

    

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  
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Sak PS 8/17 
 

 

Sakstittel:  ARBEIDET MED VANNLEDNING I LILLE RINGVEG 

OG BREIVIKVEGEN  
 

 

Innstilling: 

 

Sak lagt frem i møte i utvalget for Plan- Teknisk- og Miljø den 21.3.17. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Olaf Terje Hansen: 

Utvalg for Plan- Teknisk- og Miljø finner det svært beklagelig at administrasjonen ikke fikk 

laget ferdig ei utredning av kostnadene ved å legge ut på anbud arbeidet med vannledningen i 

Brevikvegen og Lill Ringveg, slik det ble lovet i forrige møte. Dermed mister kommunen 

muligheten til å benytte seg av den opsjonen som foreligger, noe som kunne spart kommunen 

for flere hundretusen kroner. 

 

Som forslag 

***Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

 

Utvalg for Plan- Teknisk- og Miljø finner det svært beklagelig at administrasjonen ikke fikk 

laget ferdig ei utredning av kostnadene ved å legge ut på anbud arbeidet med vannledningen i 

Brevikvegen og Lill Ringveg, slik det ble lovet i forrige møte. Dermed mister kommunen 

muligheten til å benytte seg av den opsjonen som foreligger, noe som kunne spart kommunen 

for flere hundretusen kroner. 
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Sak PS 9/17 
 

 

Sakstittel:  MØTE I LEBESBY  
 

 

Innstilling: 

 

Sak lagt frem i møte i utvalget for Plan- Teknisk- og Miljø den 21.3.17. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Olaf Terje Hansen 

Ut fra Plan- og bygningsloven mener utvalg for Plan- Teknisk- og Miljø at biler o.l. som er 

plassert på tomta til Jarle Olsen i Bukta i Lebesby, er sterkt skjemmende og potensielt farlig. 

Neste møte legges til Lebesby hvor Jarle Olsen inviteres til møte for i felles dialog å komme 

fram til ei god løsning på saken. 

 

Som forslag 

***Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

 

Ut fra Plan- og bygningsloven mener utvalg for Plan- Teknisk- og Miljø at biler o.l. som er 

plassert på tomta til Jarle Olsen i Bukta i Lebesby, er sterkt skjemmende og potensielt farlig. 

Neste møte legges til Lebesby hvor Jarle Olsen inviteres til møte for i felles dialog å komme 

fram til ei god løsning på saken. 
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Sak RS 1/17 
 

 

Sakstittel:  UTREDNINGER I FORHOLD TIL PBL OG ANDRE 

SÆRLOVER  
 

 

Innstilling: 

 

Journalpost referert i utvalget 21.3.17. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

***Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

 

Journalpost referert i utvalget 21.3.17. 
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