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MØTEPROTOKOLL 

 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø 
 

 

Møtested: Lebesby Bygdetun   

Møtedato: 23.01.2018 Tid: kl. 12:00 – 13:45 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: Thomas Hansen, Lise Rasmussen, Arnkjell Bøgeberg, 

 Stein Asle Ekhorn 

Forfall:  Olaf Terje Hansen 

Varamedlemmer:   

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

    

Innkalling:   

Merknader:  Gjennomført befaring ved Lebesby Samfunnshus 

Behandlede saker:  PS 2/18 – 8/18 
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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, 23.01.2018 

 

  

 Lise Rasmussen 

    

 Thomas Hansen 

    

 Arnkjell Bøgeberg 

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

 

  

Stein Asle Ekhorn  

    

  

    

  

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

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

2/18 18/39    

 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - 

TEKNISK OG MILJØ 23.1.18  

 

3/18 18/38    

 GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 23.1.2018  

 

4/18 18/40    

 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 15.11.17  

 

5/18 17/1018    

 32/1 SØKNAD OM DISPENSASJON OG FRADELING AV NAUSTTOMT 

I VIKA, LEBESBY KOMMUNE  

 

6/18 17/1066    

 36/9 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING AV 

OFFENTLIG FORMÅL TIL BOLIGFORMÅL  

 

7/18 17/1070    

 33/47 DISPENSASJON FRA KOMMUNENS AREALPLAN FOR 

BESTEMMELSER I LNF-B SONE  

 

8/18 17/1182    

 MØTEPLAN 1.HALVÅR 2018 FOR PTM - PLAN- TEKNISK OG MILJØ  
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Sak PS  2/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG 

FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 23.1.18  
 

 

Innstilling: 

Møtet i Plan- Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 23.1.18. 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 15.1.18, 8 dager før 

møtedato. 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling.  

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Møtet i Plan- Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 23.1.18. 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 15.1.18, 8 dager før 

møtedato. 
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Sak PS  3/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I 

UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 23.1.2018  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 23.1.18 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 23.1.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  4/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I 

PLAN- TEKNISK OG MILJØ 15.11.17  
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Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 15.11.17 

 

 

 

Behandling: 

Som Innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 15.11.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  5/18 
 

 

Sakstittel:  32/1 SØKNAD OM DISPENSASJON OG FRADELING AV 

NAUSTTOMT I VIKA, LEBESBY KOMMUNE  
 

 

Innstilling: 
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1. Det vises til deres søknad om dispensasjon for oppføring av naust innenfor 25 meter av 

sjøen på eiendommen gnr. 32 bnr. 1 i Vika. Samt søknad om tillatelse for fradeling av 

punktfeste for naust, jfr. Pbl § 20-1 m).  

 

2. Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-B sone sin bestemmelse 

om oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet ved 

alminnelig høyvann for oppføring av naust på eiendommen gnr. 32 bnr. 1 i Vika, jfr. Plan- 

og bygningsloven (Pbl) § 19-2. Det gis samtidig tillatelse for fradeling av punktfeste for 

naust, jfr. Pbl § 20-1 m). 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil ikke dispensasjon for oppføring av naust nærmere 

sjøen enn 25 meter medføre vesentlig tilsidesettelse av kommunens kommuneplan (LNF-

B sone). Det tillegges også vekt at ingen av de sentrale høringspartene har gått mot 

søknaden.  

 

3. Vilkår: 

 

- 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 dispensasjon etter 

Pbl § 19-2. 

- Oppføring av naust kan ikke igangsettes før nødvendige tillatelser er omsøkt og gitt av 

kommunen etter plan- og bygningsloven kap. 20. 

 

4. Klageadgang  

 

I samsvar med forvaltningsloven (Fvl.) § 28 kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. 

Klagen sendes Lebesby kommune.  

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer frem 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 for oppføring av naust innenfor 25 meter av 

sjøen på eiendommen gnr. 32 bnr. 1 i Vika. Samt søknad om tillatelse for fradeling av 

punktfeste for naust, jfr. Pbl § 20-1 m).  

 

2. Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-B sone sin bestemmelse 

om oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet ved 

alminnelig høyvann for oppføring av naust på eiendommen gnr. 32 bnr. 1 i Vika, jfr. Plan- 

og bygningsloven (Pbl) § 19-2. Det gis samtidig tillatelse for fradeling av punktfeste for 

naust, jfr. Pbl § 20-1 m). 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil ikke dispensasjon for oppføring av naust nærmere 

sjøen enn 25 meter medføre vesentlig tilsidesettelse av kommunens kommuneplan (LNF-

B sone). Det tillegges også vekt at ingen av de sentrale høringspartene har gått mot 

søknaden.  

 

3. Vilkår: 

 

- 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 dispensasjon etter 

Pbl § 19-2. 

- Oppføring av naust kan ikke igangsettes før nødvendige tillatelser er omsøkt og gitt av 

kommunen etter plan- og bygningsloven kap. 20. 

 

4. Klageadgang  

 

I samsvar med forvaltningsloven (Fvl.) § 28 kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. 

Klagen sendes Lebesby kommune.  

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer frem 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  6/18 
 

 

Sakstittel:  36/9 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR 

BRUKSENDRING AV OFFENTLIG FORMÅL TIL 

BOLIGFORMÅL  
 

 

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

datert 18.10.2017, for bruksendring av deler av eiendommen gnr.36 bnr. 9 fra offentlig 

formål til boligformål. 

 

2. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Kjøllefjord byplanvedtekter (RPL 

2022194801 Kjøllefjord byplanvedtekter) sitt formål som offentlig til boligformål 

tilknyttet eksisterende boligtomt gnr. 36 bnr. 154, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med å tillate bruksendring av omsøkte område til boligformål som det 

omkringliggende areal. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og intensjonen 

ved gjeldende reguleringsplan. Det tas hensyn til at området ikke var i bruk til 

offentlig formål og at det aktuelle formålet er flyttet til ny lokalitet. 

 

3. Dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 faller bort dersom det ikke er søkt 

delingstillatelse etter plan- og bygningsloven og rekvirert oppmålingsforretning etter 

lov om eigedomsregistrering innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, jfr. Pbl § 21-9. 

 

4. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningsloven § 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, 

datert 18.10.2017, for bruksendring av deler av eiendommen gnr.36 bnr. 9 fra offentlig 

formål til boligformål. 
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2. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Kjøllefjord byplanvedtekter (RPL 

2022194801 Kjøllefjord byplanvedtekter) sitt formål som offentlig til boligformål 

tilknyttet eksisterende boligtomt gnr. 36 bnr. 154, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med å tillate bruksendring av omsøkte område til boligformål som det 

omkringliggende areal. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og intensjonen 

ved gjeldende reguleringsplan. Det tas hensyn til at området ikke var i bruk til 

offentlig formål og at det aktuelle formålet er flyttet til ny lokalitet. 

 

3. Dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 faller bort dersom det ikke er søkt 

delingstillatelse etter plan- og bygningsloven og rekvirert oppmålingsforretning etter 

lov om eigedomsregistrering innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, jfr. Pbl § 21-9. 

 

4. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningsloven § 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. 

 

 

 

 

Sak PS  7/18 
 

 

Sakstittel:  33/47 DISPENSASJON FRA KOMMUNENS AREALPLAN 

FOR BESTEMMELSER I LNF-B SONE  
 

 

Innstilling: 

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

datert 4.10.17, for riving av eksisterende hytte og garasje for så å oppføre ny 

fritidsbolig, garasje (flyttes på tomten) og naust på eiendommen gnr. 33 bnr. 47 i 

Kifjord. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommunens arealplan (KPL 2022200301) sin bestemmelse 

om LNF-B sone (Kifjord I) for oppføring av fritidsbolig, garasje og naust innenfor 25 

meter av sjøen på eiendommen gnr. 33 bnr. 47 i Kifjord, jfr. Pbl § 19-2. 
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Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med å fornye eksisterende bebyggelse, flytte garasje og oppføring av naust fremfor de 

ulemper det medfører å bygge nærmere sjøen enn 25 meter. Området er allerede 

bebygget med flere naust og noen fritidsboliger. Dispensasjonen vil i liten grad 

påvirke formålet og intensjonen ved gjeldende kommuneplan. Det tillegges også stor 

vekt at ingen av sektormyndighetene gikk mot søknaden. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen: 

 Dispensasjon etter Pbl § 19-2 faller bort dersom det ikke er søkt byggetillatelse 

etter Pbl kap 20 innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, jfr. Pbl § 21-9. 

 Naustet skal være uisolert, uten gulv, røstet mot sjøen og malt i tradisjonell 

farge. 

 

4. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningsloven § 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, 

datert 4.10.17, for riving av eksisterende hytte og garasje for så å oppføre ny 

fritidsbolig, garasje (flyttes på tomten) og naust på eiendommen gnr. 33 bnr. 47 i 

Kifjord. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommunens arealplan (KPL 2022200301) sin bestemmelse 

om LNF-B sone (Kifjord I) for oppføring av fritidsbolig, garasje og naust innenfor 25 

meter av sjøen på eiendommen gnr. 33 bnr. 47 i Kifjord, jfr. Pbl § 19-2. 
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Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med å fornye eksisterende bebyggelse, flytte garasje og oppføring av naust fremfor de 

ulemper det medfører å bygge nærmere sjøen enn 25 meter. Området er allerede 

bebygget med flere naust og noen fritidsboliger. Dispensasjonen vil i liten grad 

påvirke formålet og intensjonen ved gjeldende kommuneplan. Det tillegges også stor 

vekt at ingen av sektormyndighetene gikk mot søknaden. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen: 

 Dispensasjon etter Pbl § 19-2 faller bort dersom det ikke er søkt byggetillatelse 

etter Pbl kap 20 innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, jfr. Pbl § 21-9. 

 Naustet skal være uisolert, uten gulv, røstet mot sjøen og malt i tradisjonell 

farge. 

 

4. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningsloven § 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. 

 

 

 

 

Sak PS  8/18 
 

 

Sakstittel:  MØTEPLAN 1.HALVÅR 2018 FOR PTM - PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ  
 

 

Innstilling: 

 
 Utvalg for Plan- teknisk og Miljø vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2018 

:  

 23.1.18 kl. 12:00  

 6.3.18 kl. 12:00  

 8.5.18 kl. 12:00  

 31.5.18 kl. 12:00 
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Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

 
 Utvalg for Plan- teknisk og Miljø vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2018 

:  

 23.1.18 kl. 12:00  

 6.3.18 kl. 12:00  

 8.5.18 kl. 12:00  

 31.5.18 kl. 12:00 
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