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9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks:  

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL 

 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø 

 

Møtested: Møterom 308, Rådhuset   

Møtedato: 12.03.2019 Tid: 12:00 - 13:00 

 

SAKSLISTE 

 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

PS  8/19 19/210   

  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG 

FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 12.03.19  

 

PS  9/19 19/211   

  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR 

PLAN - TEKNISK OG MILJØ 12.03.19  

 

PS  10/19 19/212   

  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I 

PLAN- TEKNISK OG MILJØ 12.02.19  

 

PS  11/19 17/823   

  SØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG 

DELINGSFORBUDET (PS 51/17 FRA KS) FOR OPPFØRING 

AV FLYTEBRYGGE PÅ KUNES  

 

PS  12/19 18/966   

  KLAGE PÅ KOMMUNENS VEDTAK PS 55/18 OM 

DISPENSASJON OG TILLATELSE FOR OPPFØRING AV 

HYBELBYGG PÅ KUNES  

 

PS  13/19 19/160 U Ofl. § 13 

  DISPENSASJON FRA KRAVET OM FORRETNINGS- OG 

KONTORLOKALE I GATEPLAN MOT STRANDVEGEN  

 

 



  

Side 2 av 8 

 

 

 

 

 

Sak PS  8/19 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I 

UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 12.03.19  
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 12.03.19 
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Sak PS  9/19 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG 

FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 12.03.19  
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 12.03.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Side 4 av 8 

Sak PS  10/19 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I 

PLAN- TEKNISK OG MILJØ 12.02.19  
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møtet i utvalget den 12.02.19. 
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Sak PS  11/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG 

DELINGSFORBUDET (PS 51/17 FRA KS) FOR 

OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE PÅ KUNES  
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap gir samtykke etter plan- og bygningsloven § 13.1, 2. ledd fra 

kommunens midlertidige forbud mot tiltak i sjø (KS vedtak PS 31/15 og PS 51/17) for at 

søknad om plassering av flytebrygge og båt opp/ ned trekk ved Solbakken på Kunes (eiendom 

gnr.15 bnr. 2 og 16) kan behandles i tråd med gjeldende lover og planer for området.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av flytebrygge og båt opp/ ned trekk 

vanskeliggjøre planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da det aktuelle området er 

nært tilknyttet et eksisterende LNF-A sone hvor det tillates spredt bolig-, ervervs- og 

fritidsbebyggelse på Kunes. Området er allerede i dag tatt i bruk og de nevnte tiltak vil 

således gå inn i den aktivitet som i dag utøves på området. Selv om det gis samtykke må 

utbygger fremdeles søke kommune om landfeste for flytebryggen og andre søknadspliktige 

tiltak etter plan- og bygningsloven, samt avklare med Kystverket om tiltaket blir berørt av 

havne- og farvannsloven. 
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Sak PS  12/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ KOMMUNENS VEDTAK PS 55/18 OM 

DISPENSASJON OG TILLATELSE FOR OPPFØRING AV 

HYBELBYGG PÅ KUNES  
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

1. Vedtak PS 55/18, fra møtet i utvalg for plan, teknisk og miljø, den 20.11.2018 

oppheves.  

 

Dette på bakgrunn av at grunnlaget for tillatelsen var dårlig og hindret nabo/ gjenboer 

mulighet til å klage på tiltaket etter at nødvendige endringer på tiltaket var gjennomført. 

 

2. Det gis dispensasjon fra TEK § 12-1 for krav om universell utforming av byggverk og 

reguleringsplan (RPL 2022197801) sin bestemmelse § 2 for oppføring av hybelhus, jfr. 

Pbl §§ 19-2.  

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil ikke planlagte dispensasjon for oppføring av 

hybelbygg og universell utforming skape vesentlig ulemper for gjeldende 

reguleringsplan eller lovens formål. Tiltakene vil heller ikke vesentlig tilsidesette 

formålet i plan- og bygningsloven. Det menes at det foreligger klart større fordeler med 

å tillate oppføringen av hybelbygg på eiendommen. Tiltaket ligger i et bebygd 

boligområde. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og intensjonen ved 

gjeldende reguleringsplan og formålet i plan- og bygningsloven.  

 

3. Det gis også tillatelse til tiltak for oppføring av hybelhus på eiendommen gnr. 14 bnr. 

22, jfr. Pbl § 20-1 a).   

 

4. Vilkår for dispensasjonen:  

 

- 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.  
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- 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 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 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  13/19 
 

 

Sakstittel:  DISPENSASJON FRA KRAVET OM FORRETNINGS- OG 

KONTORLOKALE I GATEPLAN MOT STRANDVEGEN 

Gradering: U - Unntatt offentlighet 

Hjemmel: Ofl. § 13 -  
 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Vedtatt mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

  

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

fra kravet i detaljreguleringsplan for Kjøllefjord sin bestemmelse 4.1.21 Område for 

kontor, forretning og boligformål BFK2 b) om at etasje i gateplan skal benyttes til 

forretningsformål, men at i området BFK 1 og BFK 2 kan etasje i gateplan benyttes til 

kontor- og forretningsformål.  

 

2. Det gis ikke dispensasjon fra detaljreguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022200501) 

sin bestemmelse § 4.1.21 b) for bruksendring av gateplan til leiligheter/ boligformål på 

eiendommen gnr. 36 bnr. 27 og 209, Strandvegen 173 og 175, jfr. Pbl § 19-2.  

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart større 

fordeler og særskilte grunner for å tillate bruksendring av gateplanet mot Strandvegen 

for benyttes til boligformål, fremfor de ulemper dette utgjør på kravet i gjeldende 

reguleringsplan. Dette da dispensasjonen vil skape uheldig presedens ovenfor de 

resterende arealene i Kjøllefjord sentrum. Og at disse kan påberope seg samme rett til 

bruksendring av gateplanet til boligformål på samme grunnlag.  

 

3. Klagerett  

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

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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