
Lebesby kommune 
 

 

Postadresse :Besøksadresse: 

  Telefon: 97 99 09 05 

9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks:  

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL 

 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø 

 

Møtested: Rådhuset, møterom 308   

Møtedato: 09.02.2021 Tid: 12:00 - 00:00 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer:  Lise Rasmussen, Hans Einar Espeseth, Thomas Wøhni, Yrja Hammer, 

Trond A Lie 

Forfall:   

Varamedlemmer:   

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

    

Innkalling:   

Merknader:  

Behandlede saker:  PS 1-8/2021 og RS 1-2021 
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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, 11. februar 2021 

 

  

 Hans Einar Espeseth 

    

 Lise Rasmussen 

    

  

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

 

  

 Thomas Wøhni 

   

 Trond Lie 

    

  

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

 

  

  

    

  

    

  

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

 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

PS  1/21 21/83   

  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG 

FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 9.2.21  

 

PS  2/21 21/84   

  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR 

PLAN - TEKNISK OG MILJØ 9.2.21  

 

PS  3/21 21/85   

  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I 

PLAN- TEKNISK OG MILJØ 18.11.20 OG 18.12.20  

 

PS  4/21 21/48   

  MØTEPLAN PTM 2021  

 

RS  1/21 20/24   

  FYLKESMANNENS STADFESTING AV KOMMUNENS 

PÅLEGG OM STANS AV BYGNINGSARBEIDER ETTER 

KLAGE PÅ EIENDOM GID 36/27,209  

 

PS  5/21 20/197   

  KLAGESAK ILEGGING AV OVERTREDELSESGEBYR FOR 

ETABLERING AV KAIANLEGG I VEIDNES HAVN  

 

PS  6/21 20/568   

  31/6 DISPENSASJON FOR RIVING AV EKSISTERENDE 

HYTTE FOR OPPFØRING AV NY HYTTE, SAMT UTHUS OG 

GRILLHYTTE  

 

PS  7/21 20/911   

  OPPFØRING AV BEREDSKAPSHYTTE VED GAHPATJÁVRI  

 

PS  8/21 20/387 U Ofl §13 

  KLAGESAK ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR 

FOR OMBYGGING OG BRUKSENDRING AV 

EKSISTERENDE BYGGNING I STRANDVEGEN 173/175  
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Sak PS  1/21 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I 

UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 9.2.21  
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 9.2.21 
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Sak PS  2/21 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG 

FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 9.2.21  
 

 

Behandling: 

 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 9.2.21 
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Sak PS  3/21 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I 

PLAN- TEKNISK OG MILJØ 18.11.20 OG 18.12.20  
 

 

Behandling: 

 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møtet i utvalget den 18.11.20 

og 18.12.20 
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Sak PS  4/21 
 

 

Sakstittel:  MØTEPLAN PTM 2021  
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan-teknisk og Miljø vedtar følgende møteplan for 2020:  

 

 

-  9.2.21 kl. 12:00 

- 23.3.21 kl. 12:00 

- 25.5.21 kl. 12:00 

- 7.9.21 kl. 12:00 

- 2.11.21 kl. 12:00 

 

Møteplan vedtas i første møte 9.2.21. 
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Sak RS  1/21 
 

 

Sakstittel:  FYLKESMANNENS STADFESTING AV KOMMUNENS 

PÅLEGG OM STANS AV BYGNINGSARBEIDER ETTER 

KLAGE PÅ EIENDOM GID 36/27,209  
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

Fylkesmannen i Troms- og Finnmark (Statsforvalteren i Troms og Finnmark) sin stadfesting av 

kommunens vedtak om pålegg av stans i byggearbeider tas til orientering. 
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Sak PS  5/21 
 

 

Sakstittel:  KLAGESAK ILEGGING AV OVERTREDELSESGEBYR 

FOR ETABLERING AV KAIANLEGG I VEIDNES HAVN  
 

 

Behandling: 

Yrja Hammers habilitet vurderes før behandling av saken. 

Hammer vurderes som inhabil og forlater møtet under behandling av saken.  

 

Forslag fra Lebesby Senterparti v/Thomas Wøhni: 

«Kommunen er til for folk og næringsliv, og Lebesby kommune er stålt av å være en 

næringsvennlig kommune. Utstedelse av straffegebyr til våre næringsliv bør ikke være et 

virkemiddel i den ordinære forvaltningen, men kun brukes i svært grove tilfeller. Vi er tjent 

med å søke konsensus også i vanskelige saker, slik at man skaper bolyst, bygger godt 

omdømme og er en næringsvennlig kommune. 

Vi ser at denne saken er av en slik karakter at det ifølge lovens bokstav kan utstedes et gebyr, 

men ser ikke at tiltakshaver har gjort annet enn hva han allikevel mest sannsynlig ville ha fått 

tillatelse til, og at tiltaket er med til bedre infrastrukturen i havnen på Veidnes. Allikevel så er 

dette en profesjonell aktør, slik at det bør komme en reaksjon. Vi foreslår derfor kun å 

redusere aktuelle gebyr til kr. 20.000.-» 

 

Votering: 

Innstilling:  3 for (Lise Rasmussen, Hans Einar Espeseth og Trond A Lie), 1 mot (Thomas 

Wøhni) 

Forslag fra SP: 1 for (Thomas Wøhni), 3 mot (Lise Rasmussen, Hans Einar Espeseth og Trond 

A Lie) 

*** Innstilling vedtatt mot 1 stemme 

 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

 

Vedtak DS 69/20, datert 5.11.2020, etter delegert myndighet fra Utvalg for plan, teknisk og 

miljø (PTM) opprettholdes. 

 

Saken sendes Statsforvalteren i Troms og Finnmark (Tidligere kalt: Fylkesmannen i Troms og 

Finnmark) i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. 
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Sak PS  6/21 
 

 

Sakstittel:  31/6 DISPENSASJON FOR RIVING AV EKSISTERENDE 

HYTTE FOR OPPFØRING AV NY HYTTE, SAMT 

UTHUS OG GRILLHYTTE  
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

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

rivning av eksisterende fritidshytte og oppføring av ny fritidshytte med uthus og 

grillhytte på eiendommen gnr. 31 bnr. 6 ved Ørntind. Det aktuelle området ligger 

innenfor LNFR-område i gjeldende kommuneplan. 

 

2. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (KPL 5438-2016-02) sin bestemmelse § 4.1 

for LNFR-område for riving av eksisterende fritidshytte og oppføring av ny fritidshytte 

med uthus og grillhytte på eiendommen gnr. 31 bnr. 6 ved Ørntind innvilges, jfr. Pbl § 

19-2 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det planlagte tiltak ved riving av 

eksisterende hytte for oppføring av ny hytte med uthus og grillhytte ikke vil vesentlig 

tilsidesette formålet med bestemmelsen gitt i gjeldende kommuneplan, samt formålet 

gitt i plan- og bygningsloven (Pbl) § 1-1. Det er vurdert at fordelene med tiltaket med 

tanke på konstruksjon og sikkerhet er større enn de ulemper som skapes ved 

dispensasjon fra bestemmelsene om LNFR-område. Det tillegges spesielt stor vekt at 

sentrale myndigheter ikke har uttalt seg negativt til dispensasjonen. 

 

3. Vilkår for dispensasjon: 



  

Side 11 av 16 

 

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

etter plan- og bygningsloven kap. 20 innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, jfr. Pbl 

§ 21-9. Dette betyr at det ikke er tillatt å igangsette søknadspliktige tiltak før 

byggesøknad er innlevert kommunen og gyldig byggetillatelse er gitt. 

 Ved byggesøknad skal plasseringen av bygningene på eiendommen gnr. 31 bnr. 

6 være utenfor sikringssonen for kulturminnet ID 274595 i tråd med uttalelse 

fra Sametinget i brev datert 22.1.2021. 

 Det tillates oppført bygninger i en etasje og med følgende størrelser; Fritidshytte 

(BYA – 70 m2), uthus (BYA – 22 m2) og en grillhytte (BYA – 10 m2). Og øvrige 

høyder i tråd med bestemmelser for fritidsbebyggelse i kommuneplanen, samt 

illustrasjoner i søknad om dispensasjon. 

 Statsforvalteren i Troms og Finnmark ber også om at det tas hensyn til at 

eiendommen ligger i et område betegnet som oppsamlingsområde for rein hvor 

den samles midlertidig under innsamling til flytting, kalvemerking, skilling eller 

slakt. Det bes om at det holdes god dialog med lokal reinbeitedistrikt nr. 9. 

 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. 

 

4. Aktsomhetsplikten: 

Viser det seg under arbeid i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet 

kulturminne på en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd (Ingen må - 

uten at det er lovlig etter § 8 - sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, 

grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme 

automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. ) - skal melding 

etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning det kan 

berøre kulturminnet. Melding sendes Troms og Finnmark fylkeskommune og 

Sametinget, jfr. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven), § 8. 

 

5. Klagerett:  

I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til Statsforvalteren. 

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. 
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Sak PS  7/21 
 

 

Sakstittel:  OPPFØRING AV BEREDSKAPSHYTTE VED 

GAHPATJÁVRI  
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

1. Det vises til søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak for etablering av punktfeste 

og beredskapshytte for Statnett SF ved Gahpatjávri i Lebesby kommune. Søknaden er 

avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens (Kpl 5438-2016-02) bestemmelse § 

4.1.1 om LNFR-område. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommunens arealplan (Kpl 5438-2016-02) sin bestemmelse § 

4.1.1 om LNFR-område for oppføring av beredskapshytte og aggregat hus / utedo på 

eiendommen gnr. 16 bnr. 1 ved Gahpatjávri (Gabbatkanalen), jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det planlagt tiltak for oppføring av 

beredskapshytte og aggregat hus / utedo ved Gahpatjávri ikke vil vesentlig tilsidesette 

formålet med bestemmelsen gitt i gjeldende kommuneplan, samt formålet gitt i plan- og 

bygningsloven § 1-1. Det menes at tiltakets art som beredskapshytte og sikkerhet for 

personell utgjør en større fordel enn de ulemper som dette gir i gjeldende plan. Det 

vektlegges spesielt at det inntil nylig har stått en beredskapshytte på området, men som 

er flyttet til annen godkjent plassering. Det vil derfor ikke medføre en økning i 

bygningsmassen for området. Det vektlegges også at det er ingen av sektormyndigheten 

som har uttalt seg negativt til søknaden. 
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3. Det gis byggetillatelse for oppføring av beredskapshytte og aggregat hus / utedo på 

eiendommen gnr. 16 bnr. 1 ved Gahpatjávri (Gabbatkanalen), jfr. Pbl 20-1 a). 

 

4. Følgende vilkår gis: 

 

 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 byggetillatelsen skal til enhver tid befinne seg på 

byggeplassen. 

 Tiltaket eller deler av dette må ikke tas i bruk uten at ferdigattest eller 

midlertidig brukstillatelse foreligger, 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 tillatelse. 

 Dispensasjonen og byggetillatelsen 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 arbeid i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet 

kulturminne på en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd (Ingen må - 

uten at det er lovlig etter § 8 - sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, 

grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme 

automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. ) - skal 

melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning 

det kan berøre kulturminnet. 

 

6. Krav til produkter til byggverk jfr. Plan- og bygningsloven § 29-7: 

 

Ethvert produkt som skal inngå i et byggverk, skal ha forsvarlige egenskaper. 

Produsent eller dennes representant skal sørge for at egenskapene til produktet 

dokumenteres, og er forpliktet til å gi de opplysninger til tilsynsmyndigheten som er 

nødvendige for utøvelse av tilsyn med produktets egenskaper. Departementet utpeker 

tilsynsmyndighet. 

 

7. Klagerett: 
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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  8/21 
 

 

Sakstittel:  KLAGESAK ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR 

FOR OMBYGGING OG BRUKSENDRING AV 

EKSISTERENDE BYGGNING I STRANDVEGEN 173/175 

Gradering: U - Unntatt offentlighet 

Hjemmel: Ofl §13 -  
 

 

Behandling: 
Forslag fra PTM: 

« Som innstilling med følgende endring/tillegg: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtak DS 70/20, datert 5.11.2020, etter delegert myndighet fra Utvalg for plan, teknisk og 

miljø (PTM) opprettholdes. 

 

1: Med hjemmel i Pbl § 32-8 første ledd bokstav b, jf SAK 10 § 16-1 første ledd bokstav a nr 

2, vil kommunen (PTM) vurdere å ilegge overtredelsesgebyr på kr. 12.500.- 

2: Med hjemmel i Pbl § 32-8 første ledd bokstav b og d, jf SAK 10 § 16-1 første bokstav b) nr 

2 vil kommunen (PTM) vurdere å ilegge overtredelsesgebyr på kr. 10.000.- 

 

Vi ønsker ikke et gebyrnivå som privatpersoner ikke kan håndtere, grunnet at vi er en 

kommune med lav gjennomsnittsinntekt.» 

 

Saken sendes Statsforvalteren i Troms og Finnmark (Tidligere kalt Fylkesmannen i Troms og 

Finnmark) i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. 

 

Votering: 

Innstilling:  2 for (Hans Einar Espeseth og Trond A Lie), 3 mot (Thomas Wøhni, Lise 

Rasmussen, Yrja Hammer) 

Forslag fra PTM: 3 for (Thomas Wøhni, Lise Rasmussen, Yrja Hammer), 2 mot (Hans Einar 

Espeseth og Trond A Lie) 

 

*** Forslag vedtatt mot 2 stemme 
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Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtak DS 70/20, datert 5.11.2020, etter delegert myndighet fra Utvalg for plan, teknisk og 

miljø (PTM) opprettholdes. 

 

1: Med hjemmel i Pbl § 32-8 første ledd bokstav b, jf SAK 10 § 16-1 første ledd bokstav a nr 

2, vil kommunen (PTM) vurdere å ilegge overtredelsesgebyr på kr. 12.500.- 

2: Med hjemmel i Pbl § 32-8 første ledd bokstav b og d, jf SAK 10 § 16-1 første bokstav b) nr 

2 vil kommunen (PTM) vurdere å ilegge overtredelsesgebyr på kr. 10.000.- 

 

Vi ønsker ikke et gebyrnivå som privatpersoner ikke kan håndtere, grunnet at vi er en 

kommune med lav gjennomsnittsinntekt.» 

 

Saken sendes Statsforvalteren i Troms og Finnmark (Tidligere kalt Fylkesmannen i Troms og 

Finnmark) i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. 
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