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PS  96/19 19/710   

  FORESPØRSEL OM KJØP OG BRUK AV KOMMUNAL 

EIENDOM I DYFJORDBOTTEN  

 

PS  97/19 19/837   

  FORESPØRSEL OM KJØP AV PARSELL FOR BOLIGHUS PÅ 

KOMMUNAL EIENDOM 5/7, 9 
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PS  102/19 19/671   

  TILSKUDD TIL FERDIGPROSJEKTERING AV 
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PROSJEKT 
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  SØKNAD OM  MIDLERTIDIG SKJENKEBEVILLING  

 

PS  105/19 19/762   
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PS  106/19 19/952   

  SØKNAD OM LIKVIDITETSLÅN - STIFTELSEN FOLDAL 
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Sak PS  88/19 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL  

FORMANNSKAPSMØTE 23.9.19  
 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til Formannskapsmøte 23.9.19 
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Sak PS  89/19 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL 

FORMANNSKAPSMØTE 23.9.19  
 

 

Behandling: 

Forslag fra administrasjonen: 

 

Saksliste med tilleggssaker 

- Skjenkesøknad Ifjord 

- Fiskehjell Sørbø 

- Likviditet Foldalbruket 

 

Som innstilling, med tilleggssaker. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Formannskap godkjenner saksliste med 3 tilleggssaker til Formannskapsmøte 

23.9.19 
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Sak PS  90/19 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

FORMANNSKAPSMØTE 15.7.19 OG 2.9.19  
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Formannskap godkjenner møteprotokoll fra Formannskapsmøte 15.7.19 og 2.9.19 
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Sak PS  91/19 
 

 

Sakstittel:  BRUK AV KOMMUNALT NÆRINGSFOND TIL 

ETABLERINGSTILSKUDD  
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap ønsker å prioritere nyetablerere innen servicenæring. Dette 

begrunnes med at en godt utbygd servicenæring er grunnlag for bolyst og trivsel, og 

det vil også bidra til reduksjon i handelslekkasjen.  

2. Lebesby formannskap ber administrasjonen utarbeide forslag til retningslinjer for 

«Etableringstilskudd til servicenæringa», med tilskudd og lån fra næringsfondet. 

Næringsfondets vedtekter fra PS 6/08 danner grunnlaget, og eventuelle justeringer av 

disse vurderes også. Det må også sees mot retningslinjer fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet ved tildeling av midler til kommunalt næringsfond. 

3. Vedtak i formannskapet sak PS 3/15 hvor det fremkommer: «Det innvilges som 

hovedregel ikke tilskudd til fysiske investeringer, disse skal henvises videre til 

Innovasjon Norge, Samisk Utviklingsfond og øvrige finansieringskilder. Investeringer 

innen fiskeri og landbruk kan likevel støttes» får tilføyelsen: «Etableringstilskudd til 

nyetableringer/generasjonsskifte i servicenæringa, kan også gå til fysiske 

investeringer.» 

4. Administrasjonen fremmer forslag om innføring av «Etableringstilskudd» til senere 

møte i formannskapet og eventuelt kommunestyret men behandler likevel fortløpende 

søknader innenfor dagens vedtekter for kommunalt næringsfond, samt 

Nettverkskreditt.  

5. I forbindelse med fokus på «Etableringstilskudd» er også ulike former for «Etablerer-

opplæring» viktig å utrede. Her har også kommunen en rolle som tilrettelegger og 

rådgiver i samarbeid med aktuelle aktører.  
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Sak PS  92/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD TIL FISKERIFONDET INGVI FRIDTJOFSSON 

KREBS 
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap viser til administrativt vedtak 09.09.2019 hvor Ingvi Fridtjofsson 

Krebs, Rådhusveien 5, 9790 Kjøllefjord, er innvilget kr. 100.000 i lån til kjøp av omsøkt 

fartøy i gruppe 2. Lebesby formannskap innvilger inntil kr. 150.000 i samlet lån.  

2. Lånet utgjør 10 % av kapitalbehovet til kjøp av fartøy og redskaper, og utbetales over 

Fiskerifondet kap. 15201.1215.325 når kjøpekontrakt er signert, fullfinansiering er 

bekreftet, skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet. Nedbetaling starter 6 

måneder etter at lån er utbetalt.  

3. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge denne fristen.  

4. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. Rådmann kan 

endre prioritet. 

5. Betingelser jf. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond: 

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID 

Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales tilbake 

til Lebesby kommune: 

- fartøyet selges  

- fartøyet kondemneres  

- fartøyet forliser 

- støttemottaker og/eller fartøyet flyttes ut av kommunen 

- støttemottaker slutter i fiskeryrket 

- støttemottaker selger kvoten(e)  
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Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilsagn over 

kr. 50.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Fondsstyret kan avgjøre pantets 

prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån. 

§7 TILBAKEBETALING AV LÅN  

Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 

utbetaling. 

a) LØPETID 

b) Lån mellom kr. 50.000 og kr. 200.000 gis med løpetid inntil 5 år.  

b) RENTEBETINGELSER 

Rente på lån kan være fast eller flytende. Rentenivået på fast- eller flytende rente 

skal være tilsvarende gunstigste rente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge 

når gjeldsbrev underskrives. Renten reguleres 2 ganger pr. år.  

c) VILKÅR  

Så lenge lånet løper gjelder følgende vilkår;  

Minst 50 % av fartøyets leverte torskefangst og kvotekrabbe skal leveres til 

fiskemottak i Lebesby kommune i løpet av året. Dersom disse vilkår ikke blir fulgt 

opp, forfaller lånet i sin helhet. Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på 

at fangsten er levert i kommunen. 

7. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 

 Lebesby kommune. 
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Sak PS  93/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD  KOMMUNALT NÆRINGSFOND  
 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Formannskapet 

Saken sendes til administrativ behandling. 

 

 

Votering:  6 for, 1 mot.  

 

Som forslag 

*** Vedtatt mot 1 stemme 

 

 

 

Vedtak: 

Saken sendes til administrativ behandling. 
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Sak PS  94/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM BETALING AV OPPMÅLINGSGEBYR 

ETTER MEDGÅTT TID MÅRØYA VEL 
 

 

Behandling: 

Hanne Arnrup-Øien ber Formannskapet vurdere hennes habillitet. 

Avgjørelse: Formannskapet finner Hanne Arnrup-Øien inhabil. 

Hanne Arnrup-Øien fratrer under behandling av saken. 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune v/ Formannskapet avslår søknad om oppmålingsgebyr etter medgått tid. 

Avslaget begrunnes med at søknaden, med forslag til gebyr, ikke er i samsvar med Lebesby 

kommunes Forskrift om gebyr for behandling / forvaltning etter Plan- og bygningsloven og 

Matrikkelloven § 1.4, eller for reglene for medgått tid. 

Lebesby kommune vil i forbindelse med revisjon av gebyrregulativet for 2020 vurdere 

rabattordning ved oppretting av flere matrikkelenheter fra samme 

hjemmelshavere/rekvirenter. 

 

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. 
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Sak PS  95/19 
 

 

Sakstittel:  KJØP AV TOMT  
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune v/ Formannskapet avslår som grunneier søknad om kjøp av eiendommen 

GID 23/69 i Lebesby. Avslaget begrunnes med at eiendommen som søkes kjøpt som et tillegg 

til eiendommen GID 23/68 er ei regulert boligtomt. 
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Sak PS  96/19 
Sakstittel:  FORESPØRSEL OM KJØP OG BRUK AV KOMMUNAL 

EIENDOM I DYFJORDBOTTEN  
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune v/ Formannskapet er positiv til henvendelse om etablering av båtopptrekk i 

Dyfjord. Formannskapet vil imidlertid avvente til ny reguleringsplan for Dyfjord foreligger 

med å ta endelig stilling til henvendelsen angående deltagelse i samarbeid og eventuelt salg 

av eiendom fra GID 34-11 og 34-44. 
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Sak PS  97/19 
 

 

Sakstittel:  FORESPØRSEL OM KJØP AV PARSELL FOR 

BOLIGHUS PÅ KOMMUNAL EIENDOM 5/7, 9 
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune ved Formannskapet vedtar å selge tomt på inntil 1 500 m2 på 

Veidnesholmen som omsøkt til boligformål. Prisen er kr. 6,50 pr. m2. Kjøper må betale alle 

kostnader for søknad etter Plan- og bygningsloven og behandling etter Matrikkelloven for 

etablering av boligtomt som fradeles fra de kommunale eiendommene GID 5-7 og 5-9. 

Kjøper må selv stå for søknader etter Plan- og bygningsloven. 
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Sak PS  98/19 
 

 

Sakstittel:  GEBYRFRITAK FOR DISPENSASJONSSØKNADER  
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune v/ Formannskapet innfører gebyrfritak for søknad om dispensasjon etter 

Plan- og bygningsloven for områdene BA 5 i Dyfjord og BA 13 i Lebesby jfr. 

Kommuneplanens arealdel. Fritaket gjelder kun bebygde eiendommer. Fritaket gjort i dette 

vedtak gjelder frem til gebyrregulativ for saker etter Plan- og bygningsloven i Kommunestyret 

eventuelt endres, eller frem til reguleringsplan for området vedtas. 
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Sak PS  99/19 
 

 

Sakstittel:  FRADELING AV FESTETOMT FOR 

GROVFORPRODUKSJON 25/1 
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune vil i forbindelse med revisjon av gebyrregulativet for 2020 vurdere 

gebyrsatser for landbrukseiendommer, samt bestemmelser for anvendelse av medgått tid ved 

urimelige gebyr. 

Gebyret vil bli kreditert og søker blir kontaktet i 2020 ang. gjennomføring av 

oppmålingsforretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Side 16 av 23 

Sak PS  100/19 
 

 

Sakstittel:  FORPROSJEKT KJØLLEFJORD SKOLE  
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 

 

Lebesby formannskap vedtar å gjennomføre en mulighetsstudie også på nytt skolebygg, som et 

alternativ til renovering av det gamle skolebygget i Kjøllefjord. 
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Sak PS  101/19 
 

 

Sakstittel:  HØRINGSUTTALELSE NASJONAL RAMME FOR 

VINDKRAFT  
 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Vedtatt mot 1 stemme 

 

Vedtak: 

Formannskapet i Lebesby kommune viser til NVE’s utkast til Nasjonal ramme for vindkraft og 

vil gi følgende uttalelse: 

 

1. De definerte områdene i Nasjonal ramme for vindkraft på land må ikke være styrende 

for tildeling av konsesjoner for bygging av vindkraftanlegg. Dagens 

konsesjonsbehandling er både grundig, demokratisk og tjenlig for å behandle 

søknader om utbygging av vindkraftverk. Det er en nærmest umulig oppgave å 

identifisere egnede/uegnede områder basert på et skrivebordsarbeid uten forankring i 

feltundersøkelser og lokal kunnskap. Dette er etter vår vurdering et hovedargument for 

å ikke utpeke egnede/ eksklusjonssoner i det hele tatt, men heller bruke 

kunnskapsgrunnlaget som fremkommer til å vurdere enkeltsaker i det eksisterende 

konsesjonsregimet. 

  

2. Subsidiært krever kommunen at arealene i Lebesby kommune og Øst Finnmark tas inn 

i nasjonal ramme for vindkraft.  

 

 

3. Kommunen vil videre at områdene sør for FV 98 mellom kommunegrensen mot 

Porsanger og reguleringsområdet for Adamselv Kraftverk blir tatt med i nasjonal 

ramme dersom den skal bli retningsgivende for fremtidig konsesjonsbehandling. Dette 

området er like godt egnet som området nord for FV 98. 

 

4. Kommunenes mulighet og evne til å skape gode prosesser i første fase av 

vindkraftutbygginger må styrkes. 

 

 

5. Lebesby kommune mener at det må legges stor vekt på kommunenes syn på 

utbyggingene, ikke bare må kommunens syn veie tungt dersom kommunen sier nei, 

men det må veie tungt også der kommunen sier ja. 
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Sak PS  102/19 
 

 

Sakstittel:  TILSKUDD TIL FERDIGPROSJEKTERING AV 

FISKERIHAVNETILTAK- KAP. 1360 POST 60  
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 

1. Lebesby Formannskap, som kommunestyre jfr kommuneloven §13,  aksepterer 

vilkårene i tilskuddet fra Kystverket for prosjekteringen, og godkjenner at prosjektet 

iverksettes og opprette si investeringsbudsjettet 

2. Lebesby Formannskap gir sin tilslutning til at kommunen inngår avtale med 

Norconsult for ferdigprosjektering av Kjøllefjord havn. 
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Sak PS  103/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD TIL FISKERIFONDET FINNMARK FANGST & 

PROSJEKT 
 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap innvilget Finnmark Fangst & Prosjekt v/Rune Østrem, 9717 

Veidnesklubben, inntil kr. 200.000 i lån til kjøp av omsøkt fartøy i gruppe 2. Begrunnelsen 

for å innvilge lån i gruppe 2 er at dette øker rekrutteringen til fiskeflåten i kommunen og at 

det er Østrems første fartøy.  

2. Lånet utgjør maks 10 % av kapitalbehovet til kjøp av fartøy og redskaper, og utbetales 

over Fiskerifondet kap. 15201.1215.325 når kjøpekontrakt er signert, fullfinansiering er 

bekreftet, skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet. Det forutsettes at søker er 

bosatt og manntallsregistrert i Lebesby kommune.   

3. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge denne fristen. 

Nedbetaling starter 6 måneder etter at lån er utbetalt. 

4. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. Rådmann kan 

endre prioritet. 

5. Betingelser jf. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond: 

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID 

Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales tilbake 

til Lebesby kommune: 

- fartøyet selges  

- fartøyet kondemneres  

- fartøyet forliser 

- støttemottaker og/eller fartøyet flyttes ut av kommunen 

- støttemottaker slutter i fiskeryrket 

- støttemottaker selger kvoten(e)  

Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilsagn over 

kr. 50.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Fondsstyret kan avgjøre pantets 

prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån. 
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§7 TILBAKEBETALING AV LÅN  

Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 

utbetaling. 

a) LØPETID 

b) Lån mellom kr. 50.000 og kr. 200.000 gis med løpetid inntil 5 år.  

b) RENTEBETINGELSER 

Rente på lån kan være fast eller flytende. Rentenivået på fast- eller flytende rente 

skal være tilsvarende gunstigste rente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge 

når gjeldsbrev underskrives. Renten reguleres 2 ganger pr. år.  

c) VILKÅR  

Så lenge lånet løper gjelder følgende vilkår;  

Minst 50 % av fartøyets leverte torskefangst og kvotekrabbe skal leveres til 

fiskemottak i Lebesby kommune i løpet av året. Dersom disse vilkår ikke blir fulgt 

opp, forfaller lånet i sin helhet. Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på 

at fangsten er levert i kommunen. 

7. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28 innen. Klagen må sendes 

innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune. 
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Sak PS  104/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM  MIDLERTIDIG SKJENKEBEVILLING 

Gradering: U - Unntatt offentlighet 

Hjemmel: Ofl §13 -  
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Sak PS  105/19 
 

 

Sakstittel:  TILSKUDD PÅ GJENOPPBYGGING AV FESKEHJELL  
 

 

Behandling: 

Som innstilling med nye punkter. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Imagine Nordkyn AS inntil kr. 50.000 til 

gjenoppbyggingen av feskehjellen i Kjøllefjord. Begrunnelsen for å tildele tilskudd er 

at hjellen er et symbol i kultur- og reiselivssammenheng like mye som et viktig 

infrastrukturtiltak innen fiskeri. Og med sin beliggenhet nært hurtigrutekaia (og 

fremtidig cruiseanløp), og caravanplassen gir dette et godt helhetsinntrykk av et 

maritimt område. Beløpet er mindre enn omsøkt da kommunen har begrensede midler 

til næringsformål.  

2. Tilskuddet utgjør ca. 20 % av investeringskostnadene og tas over næringsfondet kap. 

14704.1215.325 når det foreligger regnskap.  

3. Tilskuddet gis mot bindingstid på 5 år. Tilskuddet avskrives med 20 % pr. år. Dersom 

søker selger feskehjellen, legger ned virksomheten, eller flytter ut av kommunen innen  

5 år etter utbetalingen, skal % vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev.  

4. Tilskudd fra næringsfond gis som bagatellmessig støtte, jf. EØS-avtalen. Vedlagt 

følger en erklæring som må fylles ut og returneres til Lebesby kommune. Dersom De 

ønsker å benytte tilbudet om tilskudd, og aksepterer vilkårene, ber vi om skriftlig 

tilbakemelding innen 30.11.2019. Tilskuddet må benyttes innen 31.12.2020.  

5. Det må innhentes tillatelser fra grunneier og havneforetaket angående utforming, 

plassering og høyde, og det må gjøres avklaringer angående fremtidig bruk av hele 

området. Det må også søkes om ny byggetillatelse. 

6. Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen sendes innen  

3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune. 
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Sakstittel:  SØKNAD OM LIKVIDITETSLÅN - STIFTELSEN 

FOLDAL 
 

 

Behandling: 

Som forslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 

1. Lebesby formannskap vedtar å innvilge stiftelsen Foldal kr. 800.000.- i Likviditetslån. 

2. Lånet skal tilbakebetales senest 10.12.2019. 

Som sikkerhet for lånet skal Stiftelsen Foldal undertegne transporterklæring for oppgjøret fra 

tilskuddsgivere 
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