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MØTEPROTOKOLL 

 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø 
 

 

Møtested: Møterom 308, Rådhuset   

Møtedato: 30.08.2019 Tid: kl. 12:00 – 13:30 

 

Innkalte: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Olaf Terje Hansen   

Nestleder Thomas Hansen   

Medlem Lise Rasmussen   

Medlem Arnkjell Bøgeberg   

Medlem Stein Asle Ekhorn   

 Birger Wallenius   

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: Olaf Terje Hansen, Thomas Hansen, Lise Rasmussen,  

Arnkjell Bøgeberg, Stein Asle Ekhorn 

Forfall:   

Varamedlemmer:   

Fra adm. (evt. andre):  Birger Wallenius 

    

Innkalling:  Ok 

Merknader:  Ingen 

Behandlede saker:  PS 33 – 38/19 
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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, 5. september 2019 

 

  

Lise Rasmussen  

    

Arnkjell Bøgeberg  

    

 Olaf Terje Hansen 

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

 

  

 Thomas Wøhni 

    

 Stein Asle Ekhorn 

    

  

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

 

  

  

    

  

    

  

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

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

33/19 19/809    

 GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 30.8.19  

 

34/19 19/810    

 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - 

TEKNISK OG MILJØ 30.8.19  

 

35/19 19/811    

 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 4.6.19  

 

36/19 19/55    

 5/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR PUNKTFESTE FOR LITEN 

VAKTHYTTE I VEIDNESDALEN  

 

37/19 19/607    

 32/1/14 DISPENSASJON FOR FJERNING AV HYTTE OG OPPSETT AV 

NY STØRRE HYTTE  

 

38/19 19/496    

 36/1/137 DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FISKEHJELLER PÅ 

KJØLLEFJORD FLYPLASS  
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Sak PS  33/19 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I 

UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 30.8.19  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 30.8.19 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 30.8.19 
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Sak PS  34/19 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG 

FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 30.8.19  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 30.8.19 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 30.8.19 
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Sak PS  35/19 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I 

PLAN- TEKNISK OG MILJØ 4.6.19  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møtet i utvalget den 4.6.19 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møtet i utvalget den 4.6.19 
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Sak PS  36/19 
 

 

Sakstittel:  5/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR PUNKTFESTE 

FOR LITEN VAKTHYTTE I VEIDNESDALEN  
 

 

Innstilling: 

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

kommunens arealplan for fradeling av punktfeste for oppføring av liten vakthytte i 

Veidnesdalen i forbindelse med fiskeforeningens oppsynsarbeid mellom Lille 

Porsangervassdraget og Veidnesvassdraget. Omsøkt plassering ligger på eiendommen 

gnr. 5 bnr. 1 og er i kommunens arealplan avsatt til LNF-C sone.  

 

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

som LNF-C sone for fradeling av punktfeste for oppføring av liten vakthytte i 

Veidnesdalen i forbindelse med fiskeforeningens oppsynsarbeid mellom Lille 

Porsangervassdraget og Veidnesvassdraget. Omsøkt plassering ligger på eiendommen 

gnr. 5 bnr. 1 og er i kommunens arealplan avsatt til LNF-C sone, jfr. Pbl § 19-2 og Pbl 

§ 20-1 m).  

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens bestemmelse, ikke vil bli vesentlig tilsidesatt. 

Det menes også at det foreligger klart større fordeler enn ulemper i forhold til 

dispensasjonen. Det er her snakk om oppføring av en mindre oppsynshytte for 

forvaltningen av Lille Porsangervassdraget og Veidnesvassdraget. Det tillegges også 

stor vekt at ingen av de sentrale myndighetene har uttalt seg negativt til 

dispensasjonen.  

 

3. Vilkår for tillatelsen:  

- Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/ 

arealplan for området og gjeldende lover med tilhørende forskrifter.  

- Komplett søknad og tillatelse skal til enhver tid befinne seg på byggeplassen.  

- Dispensasjonen og 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. 

 

4. 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.  
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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. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra MDG v/Olaf Terje Hansen: 

Tillegg fra søknaden som legges i punkt2. 

Hytten tillates bygd etter Veidnes fiskeforenings første prioritet som er avmerket med rød 

sirkel på vedlagt kart. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

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

kommunens arealplan for fradeling av punktfeste for oppføring av liten vakthytte i 

Veidnesdalen i forbindelse med fiskeforeningens oppsynsarbeid mellom Lille 

Porsangervassdraget og Veidnesvassdraget. Omsøkt plassering ligger på eiendommen 

gnr. 5 bnr. 1 og er i kommunens arealplan avsatt til LNF-C sone.  

 

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

som LNF-C sone for fradeling av punktfeste for oppføring av liten vakthytte i 

Veidnesdalen i forbindelse med fiskeforeningens oppsynsarbeid mellom Lille 

Porsangervassdraget og Veidnesvassdraget. Omsøkt plassering ligger på eiendommen 

gnr. 5 bnr. 1 og er i kommunens arealplan avsatt til LNF-C sone, jfr. Pbl § 19-2 og Pbl 

§ 20-1 m).  

 

 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens bestemmelse, ikke vil bli vesentlig tilsidesatt. 

Det menes også at det foreligger klart større fordeler enn ulemper i forhold til 

dispensasjonen. Det er her snakk om oppføring av en mindre oppsynshytte for 
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forvaltningen av Lille Porsangervassdraget og Veidnesvassdraget. Det tillegges også 

stor vekt at ingen av de sentrale myndighetene har uttalt seg negativt til 

dispensasjonen.  

            Hytten tillates bygd etter Veidnes fiskeforenings første prioritet som er avmerket med  

rød sirkel på vedlagt kart. 

 

3. Vilkår for tillatelsen:  

- Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/ 

arealplan for området og gjeldende lover med tilhørende forskrifter.  

- Komplett søknad og tillatelse skal til enhver tid befinne seg på byggeplassen.  

- Dispensasjonen og 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. 

 

4. 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.  

 

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. 
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Sak PS  37/19 
 

 

Sakstittel:  32/1/14 DISPENSASJON FOR FJERNING AV HYTTE OG 

OPPSETT AV NY STØRRE HYTTE  
 

 

Innstilling: 

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

kommunens arealplan for rivning av eksisterende fritidshytte og oppføring av ny 

fritidshytte på eiendommen gnr. 32 bnr. 1 fnr. 14 i Lebesby kommune. 

 

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

som LNF-C sone for rivning av eksisterende fritidshytte og oppføring av ny 

tilsvarende (lik størrelse og utforming) fritidshytte på eiendommen gnr. 32 bnr. 1 fnr. 

14 i Lebesby kommune, jfr. Pbl § 19-2.  

 

Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (Kpl 2022-2003-01) sitt 

formål som LNF-C sone for utvidelse av ny fritidshytte utover eksisterende hytte på 

eiendommen gnr. 32 bnr. 1 fnr. 14 i Lebesby kommune, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens bestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt 

ved å rive eksisterende hytte og oppføre tilsvarende hytte med samme størrelse og 

utforming. I forhold til utvidelse av eksisterende hytte tillegges det stor vekt at flere av 

sektormyndighetene har uttalt seg negativt til dispensasjon for utvidelse av størrelsen 

på hytten. 

 

3. Vilkår for tillatelsen:  

- Ny hytte skal ha lik størrelse og utforming som eksisterende hytte som rives 

- Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/ 

arealplan for området og gjeldende lover med tilhørende forskrifter.  

- Komplett søknad og tillatelse skal til enhver tid befinne seg på byggeplassen.  

- Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis det ikke er innlevert komplett 

byggesak innen 3 år, jfr. Pbl § 21-9.  

 

4. 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.  
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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. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra LTL v/Arnkjell Bøgeberg: 

Søker gis dispensasjon til utvidelse inntil 6m2 av omsøkt hytte. 

Hytta er langt unna trekkvei for rein og er riktig plassert i forhold til sikkerheten for allmenn 

ferdsel i fjellet. Utvidelse av hytta vil sikre fremtidig bruk og vedlikehold. 

  

Votering        For: 4                 Mot: 1 

 

Som forslag. 

***Vedtatt 4 mot 1 stemme. 

 

 

Vedtak: 

 

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

kommunens arealplan for rivning av eksisterende fritidshytte og oppføring av ny 

fritidshytte på eiendommen gnr. 32 bnr. 1 fnr. 14 i Lebesby kommune. 

 

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

som LNF-C sone for rivning av eksisterende fritidshytte og oppføring av ny 

fritidshytte med utvidelse inntil 6 m2 av opprinnelig hytte på eiendommen gnr. 32 bnr. 

1 fnr. 14 i Lebesby kommune, jfr. Pbl § 19-2.  

 

Hytta er langt unna trekkvei for rein og er riktig plassert i forhold til sikkerheten for 

allmenn ferdsel i fjellet. Utvidelse av hytta vil sikre fremtidig bruk og vedlikehold. 
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3. Vilkår for tillatelsen:  

- Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/ 

arealplan for området og gjeldende lover med tilhørende forskrifter.  

- Komplett søknad og tillatelse skal til enhver tid befinne seg på byggeplassen.  

- Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis det ikke er innlevert komplett 

byggesak innen 3 år, jfr. Pbl § 21-9.  

 

4. 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.  

 

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. 
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Sak PS  38/19 
 

 

Sakstittel:  36/1/137 DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV 

FISKEHJELLER PÅ KJØLLEFJORD FLYPLASS  
 

 

Innstilling: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kjøllefjord flyplass, 

gnr. 36 bnr. 1 fnr. 137, for å benytte eksisterende grus rullebane til oppføring av hjeller 

for å henge fisk / torskehoder til tørk. 

 

2. Det gis midlertidig dispensasjon, i inntil 2 år,  fra reguleringsplan for Kjøllefjord 

flyplass (RPL 2022-1975-02) sitt formål som flyplass for oppføring av hjeller til 

tørking av fisk / torskehoder på eiendommen gnr. 36 bnr. 1 fnr. 137 i Kjøllefjord, Jfr. 

Pbl § 19-2.  

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at planlagte tiltak vil vesentlig 

tilsidesette gjeldende reguleringsplan (RPL 2022-1975-02) for Kjøllefjord flyplass. 

Etter kommunens vurdering vil området rundt Kjøllefjord flyplass best ivaretas ved å 

gjennomføre en reguleringsprosess hvor det gjøres en grundig gjennomgang av mulige 

fremtidige bruksformål for det aktuelle området. Denne prosessen vil sikre en grundig 

medvirkning og utarbeidelse av risiko og sårbarhetsanalyse hvor blant annet fare for 

forurensning til drikkevannskilden (231-60435-L) Jernsteinvannet vil inngå. Derfor 

foreslås det en midlertidig dispensasjon i påvente av ny reguleringsplan 

 

3. Det stilles vilkår for at hjellene gjerdes inn dersom det henges garn over fiskehjellene. 

Dette for å forhindre at rein eller andre dyr blir fast og skadet. 

 

4. 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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Behandling: 

Forslag fra MDG v/Olaf Terje Hansen: 

«Som innstilling, med       tilleggstekst under punkt 2: 

Det gis midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Kjøllefjord flyplass i inntil 2 år fra 

området fra den nordvestlige delen av flyplassen og 450 m sørøstover inntil nedslagsfeltet for 

Jernsteinvannet». 

 

Som forslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kjøllefjord flyplass, 

gnr. 36 bnr. 1 fnr. 137, for å benytte eksisterende grus rullebane til oppføring av 

hjeller for å henge fisk / torskehoder til tørk. 

 

2. Det gis midlertidig dispensasjon, i inntil 2 år,  fra reguleringsplan for Kjøllefjord 

flyplass (RPL 2022-1975-02) sitt formål som flyplass for oppføring av hjeller til 

tørking av fisk / torskehoder på eiendommen gnr. 36 bnr. 1 fnr. 137 i Kjøllefjord, Jfr. 

Pbl § 19-2.  

 

Det gis midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Kjøllefjord flyplass i inntil 

2 år fra området fra den nordvestlige delen av flyplassen og 450 m sørøstover inntil 

nedslagsfeltet for Jernsteinvannet. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at planlagte tiltak vil vesentlig 

tilsidesette gjeldende reguleringsplan (RPL 2022-1975-02) for Kjøllefjord flyplass. 

Etter kommunens vurdering vil området rundt Kjøllefjord flyplass best ivaretas ved å 

gjennomføre en reguleringsprosess hvor det gjøres en grundig gjennomgang av 

mulige fremtidige bruksformål for det aktuelle området. Denne prosessen vil sikre en 

grundig medvirkning og utarbeidelse av risiko og sårbarhetsanalyse hvor blant annet 

fare for forurensning til drikkevannskilden (231-60435-L) Jernsteinvannet vil inngå. 

Derfor foreslås det en midlertidig dispensasjon i påvente av ny reguleringsplan 

 

3. Det stilles vilkår for at hjellene gjerdes inn dersom det henges garn over fiskehjellene. 

Dette for å forhindre at rein eller andre dyr blir fast og skadet. 

 

4. 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. 
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