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Sak PS  23/21 
 

 

Sakstittel:  33/21 - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL FOR MAKS STØRRELSE FOR NAUST I 

OMRÅDET LS_F4 I KIFJORD  
 

 

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

for oppføring av tilbygg til eksisterende naust på eiendommen gnr. 33 bnr. 21 i Kifjord 

som ligger innenfor et område avsatt til spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse 

(LS_F4) i kommunens arealplan. Eksisterende naust er ca. 50 m2 BRA og det 

planlegges ytterligere oppført ca. 25 m2 tilbygg som da gir en total størrelse på 74 m2 

BRA. 

 

2. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (Kpl 5438-2016-02) sin bestemmelse § 

4.4.3 b) om maks kravet til naust på 30 m2 BRA for oppføring av tilbygg (ca. 25 m2) til 

eksisterende naust (ca. 50 m2) på eiendommen gnr. 33 bnr. 21 i Kifjord som ligger 

innenfor et område avsatt til spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse (LS_F4) i 

kommunens arealplan avslås, jfr. Pbl § 19-2.  

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart 

større fordeler med dispensasjonen fremfor de ulemper dette skaper for 

gjeldende bestemmelse i nylig vedtatt kommuneplan. Dispensasjonen vil skape 

presedens i forhold til alle områder avsatt til øvrige naust i kommuneplanen 

hvor tilsvarende begrunnelse kan påropes.  

 

3. KLAGERETT  

 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til Statsforvalteren. 

Klagen skal være skriftlig og sendes til Lebesby kommune.  

 

Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.  

 

Det skal klart fremgå av klagen hvem som klager og kontaktinformasjon. Dersom 

klagen fremsettes av flere parter skal det fremgå hvem som representerer klagerne og 

kontaktinformasjon.  

 

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: 

«Søknaden innvilges. 

 

Ut fra en helhetlig vurdering foreligger det større fordeler enn ulemper med å gi 

dispensasjon.  

Utvalget vil be om en ny vurdering på kommuneplanens bestemmelse om størrelse på naust.» 

 

Som forslag  

*** Enstemmig vedtatt. 

 

 

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

for oppføring av tilbygg til eksisterende naust på eiendommen gnr. 33 bnr. 21 i Kifjord 

som ligger innenfor et område avsatt til spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse 

(LS_F4) i kommunens arealplan. Eksisterende naust er ca. 50 m2 BRA og det 

planlegges ytterligere oppført ca. 25 m2 tilbygg som da gir en total størrelse på 74 m2 

BRA. 

 

2. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (Kpl 5438-2016-02) sin bestemmelse § 

4.4.3 b) om maks kravet til naust på 30 m2 BRA for oppføring av tilbygg (ca. 25 m2) til 

eksisterende naust (ca. 50 m2) på eiendommen gnr. 33 bnr. 21 i Kifjord som ligger 

innenfor et område avsatt til spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse (LS_F4) i 

kommunens arealplan innvilges, jfr. Pbl § 19-2.  

 

Ut fra en helhetlig vurdering foreligger det større fordeler enn ulemper med å 

gi dispensasjon.  

Utvalget vil be om en ny vurdering på kommuneplanens bestemmelse om 

størrelse på naust. 

 

3. KLAGERETT  

 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til Statsforvalteren. 

Klagen skal være skriftlig og sendes til Lebesby kommune.  

 

Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.  

 

Det skal klart fremgå av klagen hvem som klager og kontaktinformasjon. Dersom 

klagen fremsettes av flere parter skal det fremgå hvem som representerer klagerne og 

kontaktinformasjon.  

 

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og 

de grunner som anføres klagen. 

 

 

 

Sak PS  24/21 
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Sakstittel:  15/39 - DISPENSASJON FRA KOMMEPLANENS 

AREALDEL FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL 

NAUST PÅ KUNES  
 

 

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

og søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, etter Pbl § 20-4 a), for oppføring av 

tilbygg til eksisterende naust på fritidseiendommen gnr. 15 bnr. 39 som ligger i et 

område for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse (LS_9) i kommunens 

arealplan. Eksisterende naust er på 44 m2 og med tilbygget på 28 m2 blir dette totalt 

BRA = 72 m2. Eksisterende bebyggelse er på ca. 140 m2 og vil bli på ca. 168 m2 med 

tilbygget. 

 

2. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (Kpl 5438-2016-02) sin bestemmelse § 

4.4.1 b) om maks bebyggelse på 125 m2 BRA og § 4.4.3 b) om maks kravet til naust 

på 30 m2 BRA for oppføring av tilbygg (ca. 28 m2) til eksisterende naust (ca. 44 m2) på 

eiendommen gnr. 15 bnr. 39 i Kunes som ligger innenfor et område avsatt til spredt 

bolig-, fritids- og næringsbebyggelse (LS_9) i kommunens arealplan avslås, jfr. Pbl § 

19-2.  

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart 

større fordeler med dispensasjonen fremfor de ulemper dette skaper for 

gjeldende bestemmelse i nylig vedtatt kommuneplan. Dispensasjonen vil skape 

presedens i forhold til alle områder avsatt til øvrige naust i kommuneplanen 

hvor tilsvarende begrunnelse kan påropes.  

 

3. KLAGERETT  

 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til Statsforvalteren. 

Klagen skal være skriftlig og sendes til Lebesby kommune.  

 

Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.  

 

Det skal klart fremgå av klagen hvem som klager og kontaktinformasjon. Dersom 

klagen fremsettes av flere parter skal det fremgå hvem som representerer klagerne og 

kontaktinformasjon.  

 

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: 
«Søknad innvilges.  

 

Ut fra en helhetlig vurdering foreligger det større fordeler enn ulemper med å gi 

dispensasjon.  

Utvalget vil be om en ny vurdering på kommuneplanens bestemmelse om størrelse på naust.» 

 

Som forslag 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

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

og søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, etter Pbl § 20-4 a), for oppføring av 

tilbygg til eksisterende naust på fritidseiendommen gnr. 15 bnr. 39 som ligger i et 

område for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse (LS_9) i kommunens 

arealplan. Eksisterende naust er på 44 m2 og med tilbygget på 28 m2 blir dette totalt 

BRA = 72 m2. Eksisterende bebyggelse er på ca. 140 m2 og vil bli på ca. 168 m2 med 

tilbygget. 

 

2. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (Kpl 5438-2016-02) sin bestemmelse § 

4.4.1 b) om maks bebyggelse på 125 m2 BRA og § 4.4.3 b) om maks kravet til naust 

på 30 m2 BRA for oppføring av tilbygg (ca. 28 m2) til eksisterende naust (ca. 44 m2) på 

eiendommen gnr. 15 bnr. 39 i Kunes som ligger innenfor et område avsatt til spredt 

bolig-, fritids- og næringsbebyggelse (LS_9) i kommunens arealplan innvilges, jfr. Pbl 

§ 19-2.  

 

Ut fra en helhetlig vurdering foreligger det større fordeler enn ulemper med å 

gi dispensasjon.  

Utvalget vil be om en ny vurdering på kommuneplanens bestemmelse om 

størrelse på naust. 

 

3. KLAGERETT  

 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til Statsforvalteren. 

Klagen skal være skriftlig og sendes til Lebesby kommune.  

 

Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.  

 

Det skal klart fremgå av klagen hvem som klager og kontaktinformasjon. Dersom 

klagen fremsettes av flere parter skal det fremgå hvem som representerer klagerne og 

kontaktinformasjon.  

 

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og 

de grunner som anføres klagen. 

 

 

Sak PS  25/21 
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Sakstittel:  35/81 - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV BOLIG 

MED GARASJE I OMRÅDE FOR OFFENTLIG 

BEBYGGELSE I SNATTVIKA  
 

 

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

for oppføring av bolig med garasje på kommunens eiendom gnr. 35 bnr. 81 i 

Snattvika. Dispensasjonen gjelder oppføring av bolig og garasje i område regulert til 

offentlig bebyggelse (Barnehage / grendeskole), jfr. Bestemmelsens § 5. 

 

2. Dispensasjon fra reguleringsplan for Snattvika (Rpl 5438-1981-01) sin bestemmelse § 5 

område for barnehage / grendeskole for etablering av boligtomt med bolig og garasje 

på eiendommen gnr. 35 bnr. 81 innvilges, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større 

fordeler med dispensasjonen fremfor de ulemper dette skaper for gjeldende 

bestemmelse i reguleringsplanen for Snattvika. Dispensasjonen vil ikke skape 

presedens i forhold til kommunens øvrige detaljreguleringsplaner. Samt at det 

sees positivt på etableringer av boligformål i kommunen. 

 

3. KLAGERETT  

 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til Statsforvalteren. 

Klagen skal være skriftlig og sendes til Lebesby kommune.  

 

Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.  

 

Det skal klart fremgå av klagen hvem som klager og kontaktinformasjon. Dersom 

klagen fremsettes av flere parter skal det fremgå hvem som representerer klagerne og 

kontaktinformasjon.  

 

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, 

for oppføring av bolig med garasje på kommunens eiendom gnr. 35 bnr. 81 i 

Snattvika. Dispensasjonen gjelder oppføring av bolig og garasje i område regulert til 

offentlig bebyggelse (Barnehage / grendeskole), jfr. Bestemmelsens § 5. 
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2. Dispensasjon fra reguleringsplan for Snattvika (Rpl 5438-1981-01) sin bestemmelse § 5 

område for barnehage / grendeskole for etablering av boligtomt med bolig og garasje 

på eiendommen gnr. 35 bnr. 81 innvilges, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større 

fordeler med dispensasjonen fremfor de ulemper dette skaper for gjeldende 

bestemmelse i reguleringsplanen for Snattvika. Dispensasjonen vil ikke skape 

presedens i forhold til kommunens øvrige detaljreguleringsplaner. Samt at det 

sees positivt på etableringer av boligformål i kommunen. 

 

3. KLAGERETT  

 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til Statsforvalteren. 

Klagen skal være skriftlig og sendes til Lebesby kommune.  

 

Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.  

 

Det skal klart fremgå av klagen hvem som klager og kontaktinformasjon. Dersom 

klagen fremsettes av flere parter skal det fremgå hvem som representerer klagerne og 

kontaktinformasjon.  

 

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  26/21 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ VEDTAK PS 22/21 FRA PTM - OPPFØRING 

AV PLASTLAGERHALL TILKNYTTET 

VELFERDSBYGNING PÅ KALAK  
 

 

Innstilling: 
Det vises til mottatte klage fra SalMar Farming, brev datert 4.6.2021, på Utvalg for plan, 

teknisk og miljø (PTM) sitt vedtak PS 22/21 fra møte den 25.5.2021 om avslag på 

dispensasjon for oppføring av plastlagerbygg på eiendommen gnr. 23 bnr. 80 i Kalak. 

 

Klage tas ikke til følge. 

 

Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) sitt vedtak PS 22/21 fra møte den 25.5.2021 

opprettholdes. 

 

Saken sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark i henhold til plan- og bygningsloven 

(Pbl) § 1-9. 

 

 

Behandling: 
 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 
Det vises til mottatte klage fra SalMar Farming, brev datert 4.6.2021, på Utvalg for plan, 

teknisk og miljø (PTM) sitt vedtak PS 22/21 fra møte den 25.5.2021 om avslag på 

dispensasjon for oppføring av plastlagerbygg på eiendommen gnr. 23 bnr. 80 i Kalak. 

 

Klage tas ikke til følge. 

 

Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) sitt vedtak PS 22/21 fra møte den 25.5.2021 

opprettholdes. 

 

Saken sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark i henhold til plan- og bygningsloven 

(Pbl) § 1-9. 

 

 

 

 

Sak PS  27/21 
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Sakstittel:  INNFØRELSE AV BYGGE- OG DELINGSFORBUD FOR 

NORDLIG DEL AV KJØLLEFJORD PÅ GRUNN AV 

SKREDFARE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (PBL) § 28 - 

ANNET LEDD 
 

 

Innstilling: 
Det varsles om at Lebesby kommune vurderer å fatte vedtak om bygge- og delingsforbud, 

etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 28-1, for området vest for Strandvegen 66 og utover til 

og med Klubben som i dag ikke inngår under eksisterende skredsikringstiltak. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at den påviste skredfaren som er kartlagt for 

området fra Strandvegen 66 og utover mot klubben som ikke er dekt av eksisterende 

skredsikringen har en større fare enn minimumskravet gitt i lovverket. Snø- og steinsprang 

innenfor hele området har utløpslengder og ødeleggende energi helt ned og godt ut i sjøen, og 

dette kan forekomme med returperiode på 100 år, jfr. Skredfarevurdering fra 2020. Området 

innehar ikke tilfredsstillende sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- 

eller miljøforhold, jfr. Pbl § 28-1. 

 

Det gis mulighet for uttalelse for hjemmelshavere / festere som blir berørt av det planlagte 

bygge- og delingsforbudet i forkant av kommunens planlagte bygge- og delingsforbud etter 

Pbl § 28-1, jfr. Forvaltningsloven (Fvl.) § 16. 

 

Det settes frist for innsendelse av uttalelse, senest innen fredag 6. august 2021. 

 

Det er viktig at uttalelsen er godt merket med; navn, adresse, hvilken eiendom det gjelder. 

 

 

Behandling: 
Forslag fra PTM: 
«Saken utsettes til neste møte.» 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 
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Sak PS  28/21 
 

 

Sakstittel:  37/1 - SØKNAD OM ETABLERING AV FESTETOMT FOR 

LAGRING OG ADKOMST I KJØLLEFJORD  
 

 

Innstilling: 
1. Det vises til deres søknad om deling, etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-1 m), for 

fradeling av parsell på eiendommen gnr. 37 bnr. 1 på nordsiden av Kjøllefjord. 

Området planlegges benyttet til lagring og adkomst for søkers eiendom gnr. 37 bnr. 

15. 

 

2. Søknad om deling, etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-1 m), for fradeling av 

parsell til lagring og adkomst på eiendommen gnr. 37 bnr. 1 avslås, jfr. Pbl § 28-1. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at den påviste skredfaren som er 

kartlagt for området fra Strandvegen 66 og utover mot klubben som ikke er 

dekt av eksisterende skredsikringen har en større fare enn minimumskravet gitt 

i lovverket. Snø- og steinsprang innenfor hele området har utløpslengder og 

ødeleggende energi helt ned og godt ut i sjøen, og dette kan forekomme med 

returperiode på 100 år, jfr. Skredfarevurdering fra 2020. Området innehar 

ikke tilfredsstillende sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av 

natur- eller miljøforhold, jfr. Pbl § 28-1. 

 

 

3. KLAGERETT 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til Statsforvalteren. 

Klagen skal være skriftlig og sendes til Lebesby kommune. 

 

Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse. 

 

Det skal klart fremgå av klagen hvem som klager og kontaktinformasjon. Dersom 

klagen fremsettes av flere parter skal det fremgå hvem som representerer klagerne og 

kontaktinformasjon. 

 

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og 

de grunner som anføres klagen. 

 

 

 

Behandling: 
Forslag fra PTM: 
«Søknaden innvilges.» 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 
1. Det vises til deres søknad om deling, etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-1 m), for 

fradeling av parsell på eiendommen gnr. 37 bnr. 1 på nordsiden av Kjøllefjord. 

Området planlegges benyttet til lagring og adkomst for søkers eiendom gnr. 37 bnr. 

15. 

 

2. Søknad om deling, etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-1 m), for fradeling av 

parsell til lagring og adkomst på eiendommen gnr. 37 bnr. 1 innvilges, jfr. Pbl § 28-1. 

 

 

3. KLAGERETT 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til Statsforvalteren. 

Klagen skal være skriftlig og sendes til Lebesby kommune. 

 

Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse. 

 

Det skal klart fremgå av klagen hvem som klager og kontaktinformasjon. Dersom 

klagen fremsettes av flere parter skal det fremgå hvem som representerer klagerne og 

kontaktinformasjon. 

 

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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