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MØTEPROTOKOLL 

 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø 
 

 

Møtested: Møterom 308, Rådhuset   

Møtedato: 23.04.2019 Tid: kl. 14:30 - 15:00 

 

 

 

 

 

Til stede på møtet 

Medlemmer: Thomas Hansen, Lise Rasmussen, Stein Asle Ekhorn,  

Arnkjell Bøgeberg 

Forfall: Olaf Terje Hansen  

Varamedlemmer: Thord Karlsen 

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

    

Innkalling:  Ok 

Merknader:  Ingen 

Behandlede saker:  PS 14-17/19 
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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, 25. april 2019 

 

  

Arnkjell Bøgeberg  

    

Thomas Hansen  

    

 Lise Rasmussen 

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

 

 

 Thord Karlsen 

    

 Stein A. Ekhorn 

    

  

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

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

14/19 19/385    

 GODKJENNING AV INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE I 

UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 23.4.2019  

 

15/19 19/386    

 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE I 

UTVALG FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 23.4.19  

 

16/19 19/387    

 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 12.3.19  

 

17/19 19/249    

 20/11 - DISPENSASJON FRA AREALPLAN OG TILLATELSE FOR 

UTVIDELSE AV EKSISTERENDE FYLLING VED SMOLTANLEGG  
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Sak PS  14/19 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL 

EKSTRAORDINÆRT MØTE I UTVALG FOR PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 23.4.2019  
 

 

Innstilling: 

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

23.4.2019. 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

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

23.4.2019. 
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Sak PS  15/19 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL 

EKSTRAORDINÆRT MØTE I UTVALG FOR PLAN - 

TEKNISK OG MILJØ 23.4.19  
 

 

Innstilling: 

 
 Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til ekstraordinært utvalgsmøte 23.4.2019 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

 
 Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til ekstraordinært utvalgsmøte 23.4.2019 
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Sak PS  16/19 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I 

PLAN- TEKNISK OG MILJØ 12.3.19  
 

 

Innstilling: 

 
 Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møtet i utvalget den 12.3.2019. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

 
 Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møtet i utvalget den 12.3.2019. 
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Sak PS  17/19 
 

 

Sakstittel:  20/11 - DISPENSASJON FRA AREALPLAN OG 

TILLATELSE FOR UTVIDELSE AV EKSISTERENDE 

FYLLING VED SMOLTANLEGG  
 

 

Innstilling: 

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

fra kommuneplanens (Kpl 2022-2003-01) formål som allment flerbruk for utfylling i 

sjø for utvidelse av eksisterende område til settefiskanlegg for Laksefjord AS på 

eiendommen gnr. 20 bnr. 10, 11 i Friarfjord. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (Kpl 2022-2003-01) sitt formål for 

allment flerbruk for utfylling i sjø for utvidelse av tilstøtende næringsområde for 

eksisterende settefiskanlegg til Laksefjord AS på eiendommen gnr. 20 bnr. 10, 11 i 

Friarfjord, Jfr. Pbl § 19-2. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

ved å gi dispensasjon fra kommunens reguleringsformål allment flerbruk for utfylling i 

sjø for bruk til tilstøtende næringsområde. Tiltakene ligger tett tilknyttet eksisterende 

næringsområde med eksisterende utfylling i sjø og området er ikke i bruk av allmenn 

ferdsel. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og intensjonen ved gjeldende 

kommuneplan og formålet i plan- og bygningsloven.  

 

3. Det gis tillatelse til utfylling i sjø i henhold søknad av 12.3.2019 for utvidelse av 

eksisterende fylling ved eiendommen gnr. 20 bnr. 10, 11 i Friarfjord, Jfr. Pbl § 20-1 

k). 

 

4. Vilkår for tillatelsen: 

 Det skal foreligge geoteknisk vurdering av grunnforholdene (bl.a. 

kvikkleireskred) før utfylling igangsettes. 

 Det skal foreligge vurdering i forhold til flomfare. 

 En kantsone langs vassdraget må ivaretas. 

 Skjæringer og fyllinger skal sikres mot erosjon ved. F.eks. tildekking med 

kuppelstein, forstøtningsmur, eller tilføres et topplag av finmasser/ vekstjord 

og tilsåes/ beplantes. 

 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 byggetillatelse skal til enhver tid befinne seg på 

byggeplassen. 
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 Når tiltaket er gjennomført skal det søkes om ferdigattest, 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 tillatelsen. 

 Byggetillatelsen og dispensasjonen 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. 

 

5. Kulturminner 

Viser det seg under arbeidet i marken/ sjø at tiltaket kan virke inn på et automatisk 

fredet kulturminne på en slik 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. 

 

6. 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. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Arnkjell Bøgeberg: 

Tilleggsforslag under punk 4 kulepunkt 2. 

Det skal foreligge vurdering i forhold til flomfare herunder nødtapping av Store Måsevann. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

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

fra kommuneplanens (Kpl 2022-2003-01) formål som allment flerbruk for utfylling i 

sjø for utvidelse av eksisterende område til settefiskanlegg for Laksefjord AS på 

eiendommen gnr. 20 bnr. 10, 11 i Friarfjord. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (Kpl 2022-2003-01) sitt formål for 

allment flerbruk for utfylling i sjø for utvidelse av tilstøtende næringsområde for 

eksisterende settefiskanlegg til Laksefjord AS på eiendommen gnr. 20 bnr. 10, 11 i 

Friarfjord, Jfr. Pbl § 19-2. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

ved å gi dispensasjon fra kommunens reguleringsformål allment flerbruk for utfylling i 

sjø for bruk til tilstøtende næringsområde. Tiltakene ligger tett tilknyttet eksisterende 

næringsområde med eksisterende utfylling i sjø og området er ikke i bruk av allmenn 

ferdsel. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og intensjonen ved gjeldende 

kommuneplan og formålet i plan- og bygningsloven.  

 

3. Det gis tillatelse til utfylling i sjø i henhold søknad av 12.3.2019 for utvidelse av 

eksisterende fylling ved eiendommen gnr. 20 bnr. 10, 11 i Friarfjord, Jfr. Pbl § 20-1 

k). 

 

4. Vilkår for tillatelsen: 

 Det skal foreligge geoteknisk vurdering av grunnforholdene (bl.a. 

kvikkleireskred) før utfylling igangsettes. 

 Det skal foreligge vurdering i forhold til flomfare herunder nødtapping av 

Store Måsevann. 

 En kantsone langs vassdraget må ivaretas. 

 Skjæringer og fyllinger skal sikres mot erosjon ved. F.eks. tildekking med 

kuppelstein, forstøtningsmur, eller tilføres et topplag av finmasser/ vekstjord 

og tilsåes/ beplantes. 

 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 byggetillatelse skal til enhver tid befinne seg på 

byggeplassen. 

 Når tiltaket er gjennomført skal det søkes om ferdigattest, 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 tillatelsen. 

 Byggetillatelsen og dispensasjonen 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. 

 

5. Kulturminner 

Viser det seg under arbeidet i marken/ sjø at tiltaket kan virke inn på et automatisk 

fredet kulturminne på en slik måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd 
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skal melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den 

utstrekning det kan berøre kulturminnet. 

 

6. 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. 
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