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GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK 

OG MILJØ 6.6.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/614    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 17/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.06.2017  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 6.6.17. 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Plan- Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 6.6.17. 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 29.5.17, 8 dager før møtedato. 

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK 

OG MILJØ 6.6.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/615    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 18/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.06.2017  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner saksliste til Utvalgsmøte 6.6.17. 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 6.6.17. 

Saksbehandlere har frist til 26.5.17  kl. 12 for oversendelse av innstilling til godkjenning hos 

rådmann. Etter godkjenning og innen kl. 14 sender møtesekretariat Foreløpig Saksliste til 

utvalgsleder. Utvalgsleder har frist til neste virkedag kl. 10 med å gi tilbakemelding på 

sakslisten.  

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 29.5.17, 8 dager før møtedato. 

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- TEKNISK OG 

MILJØ 2.5.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/616    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 19/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.06.2017  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 2.5.17. 

 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 

02.05.2017 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoll var signert av utvalgsleder Olaf Terje og medlemmer etter møtet 2.5.17 

 

 

Vurdering: 
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HAVNEKRAV POST 30 MOLO OG MUDRING I VEIDNESKLUBBEN 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: P12  

Arkivsaksnr.: 17/44    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 20/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre viser til havnekrav post 30 for Veidnesklubben. Kommunen 

ønsker gjennom sitt havnekrav at Kystverket finner gode løsninger for skjerming og 

utdyping av fiskerihavna.  

2. De senere årene har det skjedd en svært positiv utvikling på Veidnesklubben, med en 

stor økning i antall fiskefartøy og oppstart av fiskemottaket. Det ble derfor 

gjennomført vedlikeholdsmudring som en akuttløsning i 2015, som bedret forholdene 

noe. Dybden ble likevel ikke god nok i havna, og det har i ettertid kommet flere fartøy 

og utfordringene er blitt større.  

3. Tilstrekkelig utdyping og bedre skjerming er derfor et krav for å få en funksjonell og 

sikker havn i Veidnesklubben og den videre utvikling er helt avhengig av at 

utbedringene blir gjennomført.  

4. Tiltaket er også forankret i Nordkappregionen havn IKS’ plan for utvikling av 

fiskerihavner.  

5. Lebesby kommune er forberedt på også å ta sin del av dette arbeidet, som blant annet 

innebærer arealdisponeringer, reguleringsarbeid og administrativ og politisk 

oppfølging.  

6. Kystverket har fagkompetanse til å finne de beste løsningene for havna, og Lebesby 

kommunestyre ber Kystverket prioritere denne oppgaven.   

 

 

Vedlegg: 

Havnekrav for Veidnesklubben havn, sendt Kystverket 10.2.2017. 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Havna i Veidnesklubben er svært utfordrende, og Sværholt Fiskarlag har ved flere anledninger 

henvendt seg til kommunen og til havna for å be om at tiltak settes i verk. I vedlagte 

havnekrav finnes opplysninger om dagens situasjon, muligheter dersom tiltakene blir 

gjennomført samt utfordringer om det ikke blir skjerming og utdyping.  

 

Kystverket vil i den videre prosessen gjøre en vurdering av havnekravet, og lage et 

skisseprosjekt i forhold til behov og grove kostnadsoverslag. Skisseprosjektet vil bli 

utarbeidet i løpet av året. Videre vil det i budsjettsammenheng bli avklart om Kystverket 
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Troms og Finnmark får midler til å gå videre med et forprosjekt til neste år. I forprosjektet går 

man dypere, og utreder blant annet kost-nytte, som er et krav i slike saker.  

 

Vurdering: 

Det er ingen tvil om at det er nødvendig å få en bedre skjerming og større dybde i havna i 

Veidnesklubben. Det har vært en stor økning i fiskeriaktiviteten der, og man ser helt klart 

begrensningene i havna som igjen kan stoppe den positive utviklingen.  

 

Sett fra kommunens ståsted er det Kystverket som innehar den riktige kompetansen for å 

kunne utrede den beste løsningen. Derfor har administrasjonen, etter vedtak i Formannskapet 

(saksnr. PS 10/16), utarbeidet havnekravet og oversendt dette til Kystverket 10.2.2017.  

Administrasjonen vurderer det slik at en god og riktig havneløsning må utredes av Kystverket, 

da havneforholdene er svært utfordrende, og kommunen selv ikke innehar riktig kompetanse.  

 

Kommunen må også være forberedt på at det etter hvert må avsettes ressurser til 

reguleringsplanarbeid og arealdisponeringer som må gjøres i samarbeid med Kystverket. Et 

eksempel kan være områder som bør avsettes til sjødeponi, i nærheten av havna i 

Veidnesklubben. Det må også reguleres for uttak av masser til molo. Avklaringer rundt dette 

vil komme på et senere tidspunkt, når man er kommet videre i prosessen og har konkrete 

løsninger å ta stilling til.  
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HAVNEKRAV POST 30 LEBESBY HAVN 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: P10  

Arkivsaksnr.: 17/328    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 21/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre viser til havnekrav post 30 for Lebesby havn. Kommunen 

ønsker gjennom sitt havnekrav at Kystverket finner gode løsninger for skjerming og 

utdyping av fiskerihavna.  

2. De senere årene har det skjedd en positiv utvikling i Lebesbyområdet, med økning i 

antall fiskefartøy, økt interesse for oppdrett og fritids- og turistfiske. Fiskemottaket i 

Trollbukt er i gang, og kommunen og havna ønsker å se utviklingen av dette området 

under ett.  

3. Skjerming og utdyping er et krav for å få en funksjonell og sikker havn i Lebesby, og 

den videre utvikling er helt avhengig av at utbedringene blir gjennomført.  

4. Tiltaket er også forankret i Nordkappregionen havn IKS’ plan for utvikling av 

fiskerihavner.  

5. Lebesby kommune er forberedt på også å ta sin del av dette arbeidet, som blant annet 

innebærer arealdisponeringer, reguleringsarbeid og administrativ og politisk 

oppfølging.  

6. Kystverket har fagkompetanse til å finne de beste løsningene for havna, og Lebesby 

kommunestyre ber Kystverket prioritere denne oppgaven.  

 

 

 

Vedlegg: 

Havnekrav for Lebesby havn, sendt Kystverket 2.5.2017. 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Befolkning og næringsliv i Lebesby-området har i mange år vært i kontakt med kommunen 

angående havna i Lebesby. Den er for grunn og for urolig i dårlig vær, og forholdene er 

dårlige både for fiske- og fritidsflåte. I vedlagte havnekrav finnes opplysninger om dagens 

situasjon, muligheter dersom tiltakene blir gjennomført og utfordringer om det ikke blir 

skjerming og utdyping.   

 

Kystverket vil i den videre prosessen gjøre en vurdering av havnekravet, og lage et 

skisseprosjekt i forhold til behov og grove kostnadsoverslag. Skisseprosjektet vil bli 

utarbeidet i løpet av året. Videre vil det i budsjettsammenheng bli avklart om Kystverket 
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Troms og Finnmark får midler til å gå videre med et forprosjekt til neste år. I forprosjektet går 

man dypere, og utreder blant annet kost-nytte, som er et krav i slike saker.  

  

 

Vurdering: 

Det er ingen tvil om at det er nødvendig å få større dybde og løsning på bedre skjerming i 

havna i Lebesby. Potensialet for utvikling av området er stort, både sett i forhold til fiskeri, 

oppdrett og reiseliv. Mere om dette er beskrevet i havnekravet.  

 

Det ble vurdert om kommunen skulle søke Kystverket om «vedlikeholdsmudring» men da 

ville bare renna og litt ved kaia blitt mudret. Kystverket har også begrensede midler til 

vedlikehold. Administrasjonen anser behovet for mudring til å være større enn det, for å få en 

bedre havn. Sett fra kommunens ståsted er det Kystverket som innehar den riktige 

kompetansen for å kunne utrede den beste løsningen.  Administrasjonen vurderer det slik at en 

god og riktig havneløsning må utredes av Kystverket, da havneforholdene er utfordrende, og 

kommunen selv ikke innehar riktig kompetanse.  

 

Kommunen må også være forberedt på at det etter hvert må avsettes ressurser til 

reguleringsplanarbeid og arealdisponeringer som må gjøres i samarbeid med Kystverket. Et 

eksempel kan være områder som bør avsettes til sjødeponi, i nærheten av havna i Lebesby. 

Det må også reguleres for uttak av masser til molo. Avklaringer rundt dette vil komme på et 

senere tidspunkt, når man er kommet videre i prosessen og har konkrete løsninger å ta stilling 

til.  
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VA BREIVIKVEGEN 2016 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: 667  

Arkivsaksnr.: 16/733    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 56/16 Formannskapet 06.06.2016  

PS 8/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 21.03.2017  

PS 22/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Gjennomføring av vedtak PS 72/16 utsettes til 2018, og kostnadsrammen vurderes økt i 

forbindelse med budsjettarbeid for 2018, for å ta med rehabilitering av vann- og 

avløpsanlegg i Store ringveg også. 

 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 21.03.2017 sak 8/17 

Behandling: 

Forslag fra Olaf Terje Hansen: 

Utvalg for Plan- Teknisk- og Miljø finner det svært beklagelig at administrasjonen ikke fikk 

laget ferdig ei utredning av kostnadene ved å legge ut på anbud arbeidet med vannledningen i 

Brevikvegen og Lill Ringveg, slik det ble lovet i forrige møte. Dermed mister kommunen 

muligheten til å benytte seg av den opsjonen som foreligger, noe som kunne spart kommunen 

for flere hundretusen kroner. 

Som forslag 

***Enstemmig 

 

Vedtak: 

Utvalg for Plan- Teknisk- og Miljø finner det svært beklagelig at administrasjonen ikke fikk 

laget ferdig ei utredning av kostnadene ved å legge ut på anbud arbeidet med vannledningen i 

Brevikvegen og Lill Ringveg, slik det ble lovet i forrige møte. Dermed mister kommunen 

muligheten til å benytte seg av den opsjonen som foreligger, noe som kunne spart kommunen 

for flere hundretusen kroner. 

 

Vedlegg: 

Notat – VA Breivikvegen og Lille ringveg 

 

Faktaopplysning: 

Vedtak PS 72/16: 

Vann og avløp. ( kr. 4 000 000,-) 

Gjøre ferdig vannledningen i Breivikvegen og Lille ringvei. Arbeidet lyses ut på anbud og 

iverksettes våren/ sommeren 2017. Lån tas opp i desember. 
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Vurdering: 

Gjennomføring av vedtak PS 72/16 bør utsettes til 2018, og anbudets omfang bør være Lille 

ringveg + Store ringveg med en større kostnadsramme, fordi: 

 

1. Det er ikke gunstig med 2 entreprenører på samme anlegg fordi det medfører helt 

sikkert større ressursbruk fra kommunens side vedrørende prosjektledelse, og det kan 

skape konflikt mellom entreprenører der regningen for avvik til slutt kommer til 

kommunen. 

 

2. Kr. 4 000 000,- er ikke optimalt omfang. Mengdepris øker med reduksjon av omfang 

på anlegget, og motsatt. Prosjekteringskostnader m.m. blir forholdsmessig dyrere pr. 

mengde anlegg ved mindre anbud/ små anlegg. 

 

Med bakgrunn i ovenstående bør ikke vedtak PS 72/16 gjennomføres i 2017, men utsettes til 

2018, da med en større kostnadsramme. Breivikvegen blir ferdigstilt i 2017 jfr. gjeldende 

kontrakt. 
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RENSEANLEGG AVLØP KJØLLEFJORD - UTREDNING 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: 667  

Arkivsaksnr.: 17/467    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 23/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar utredning av løsning og kostnader for rensing av avløp i 

Kjøllefjord til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

Rapport fra Aquapartner AS 

Prinsippskisse og kostnader 

Kart 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyret har vedtatt at kostnader for rensing av avløp i Kjøllefjord skal utredes. 

Teknisk etat har ved hjelp av konsulenter og egen vurdering laget en utredning av type anlegg 

og kostnader. 

 

Vurdering: 

Aquapartner AS anbefaler et mekanisk silbåndfilteranlegg som vil tilfredsstille krav til rensing 

i området. Kostnader for selve rensestasjonen er beregnet til kr. 5 880 000,- eks. mva. 

De store kostnadene med et slikt anlegg vil være etablering av trykkledningsnett og 

pumpestasjoner, samt noen nye samleavløpsledninger til pumpestasjoner. Samlet er anlegget 

kostnadsberegnet til kr. 32 236 038,- eks. mva. Anlegget vil samle alt avløp i Kjøllefjord med 

Snattvika, fra eksisterende og nye avløpspunkt. Økte årlige driftskostnader er beregnet til kr. 

360 000,- eks mva på selve renseanlegget og til bortkjøring og deponering av slam. Det må i 

tillegg påregnes driftskostnader for pumpestasjonene, noe som vil utløse behov for flere 

menneskelige og materielle ressurser i uteseksjonen. 

Kostnader for avløpshåndtering skal være 100 % selvkostfinansiert, så budsjett- og 

regnskapsmessig vil ikke tiltaket ha stor betydning for kommunens økonomi, da det er 

abonnentene som må betale i form av økte avgifter (ca 107 % økning). 

 

For å få en eksakt pris på anlegget må det detaljprosjekteres og legges ut på anbud. Det antas 

at prosjektering og anbudsutlysing vil koste rundt kr. 500 000,- 

 

Valg av løsning for selve renseprosessen er beskrevet i vedlagte rapport fra Aquapartner AS. 

Som det beskrives i dokumentet er det flere metoder som kan være aktuell, avhengig av krav 

til rensing. 
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System for tilførsel til renseanlegget kan kun utføres med pumpestasjoner og trykkledninger. 

Dette fordi det er umulig å etablere naturlig fall fra alle avløpssløyfene til renseanlegget. I 

noen tilfeller vil det kreves at det etableres ny avløpsledning (med naturlig fall) til en 

pumpestasjon. Dette spesielt fra enheter som i dag ikke er tilknyttet det kommunale nettet, og 

som har eget avløp direkte til sjø. 

 

Utredningen tar ikke stilling til om det etter forurensningsloven er krav om etablering av 

rensing av avløp i Kjøllefjord. 
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OMORGANISERING TEKNISK SEKTOR 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: 034  

Arkivsaksnr.: 17/611    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 24/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar forslag til omorganisering av Teknisk sektor til etterretning. 

Teknisk drøfter forslaget videre med alle ansatte under teknisk, og legger frem budsjettforslag 

for 2018 i samsvar med omorganiseringen. 

 

 

Vedlegg: 

Lederes egenvurdering av oppgaver på teknisk 

 

Faktaopplysning: 
Del av kommunestyrevedtak PS 72/16: 

Organisering teknisk 

 Kommunestyret ber administrasjonen legge frem forslag på omorganisering av teknisk der 

vaktmesterne og uteseksjonen blir en felles enhet med en samlet ledelse fra høsten 2017. 

Bakgrunnen for dette er at man ønsker en større effekt av de ressurser man har tilgjengelig. 

 Kommunestyret ber administrasjonen se på ressursbruken i hele teknisk sektor. Dette legges 

fram for politikerne i juni. 

 Administrasjonen ser på bruken av renholdsressursene i hele kommunen. Alle bygg skal ha 

renholdsplaner. 

 

Vurdering: 
Forslag til omorganisering av Teknisk etat og Brannvesen 

Omorganiseringsforslaget er drøftet i teknisk ledergruppe. Ved eventuell gjennomføring må forslaget 

drøftes med alle ansatte på teknisk før det settes i drift. 

Det er lagt stor vekt på at forslaget skal være realistisk, og det er utarbeidet med utgangspunkt i hvilke 

ressurser som er nødvendige for å ha en forsvarlig drift. 

Teknisk sektor har en rekke lovpålagte oppgaver, og krav til gjennomføring, og dokumentasjon for 

gjennomføring er blitt betydelig strengere de siste årene. Forslaget åpner for at ledere gis mer tid til 

utvikling av organisasjonen, og forbedring/forenkling av driftssystemer, driftsplaner, tjenester og 

oppgaver. Ledere gis også bedre muligheter til å styre innkjøp og skaffe bedre innkjøpsavtaler.  

Brannvesenet styrkes betydelig i forslaget med en 100 % stilling innenfor faget brann/beredskap. 

Dette er absolutt nødvendig for å ha en forsvarlig beredskap. Dette er også påpekt av sentrale 

myndigheter, og det vil komme strengere krav til organisering av brannvesenet. Med dagens 

organisering av brannvesenet sliter vi med å tilfredsstille lovkravet. Med det nye forslaget til 
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organisering av brannvesenet vil det også være enklere å inngå i et IKS (Interkommunalt samarbeid) 

senere, hvis det blir aktuelt. 

Det er urealistisk å gjennomføre omorganiseringen fra høsten 2017. Gjennomføring bør starte 

01.01.2018, i nytt budsjettår. 

 

 

Omorganiseringsforslaget vil gi følgende virkninger: 

 

Bygningsdrift og Anleggsdrift slås sammen til Bygg- og anleggsdrift, med en avdelingsleder i en ren 

administrativ stilling der beredskapslederfunksjonen (25 %) overføres til ny samlestilling for 

beredskapsfunksjoner. 

Uteseksjonen og Vaktmestere styrkes med en ny stilling hver med formannsfunksjon. Dette fordi leder 

for Bygg- og anleggsdrift får betydelig flere administrative oppgaver. Vaktmesterformann må ha 

tømrerkompetanse og må ta mest mulig av oppgradering av bygninger. 

Uteseksjonen og vaktmestere vil bestå som egne underavdelinger, men leder står fritt til å 

omdisponere arbeidsoppgaver/mannskap tverrfaglig. Det understrekes at det er to forskjellige fag. 

 

Kart og oppmåling reduseres fra 25 % til 10 %. Med dagens teknologi er oppmåling blitt betydelig 

mindre arbeidskrevende, mens kartlegging derimot er til tross for det er mindre arbeidskrevende har 

økt i omfang. Deler av kartleggings- og kartforvaltningsarbeidet overføres til Plan- og byggesak. 

Teknisk sjef stillingen øker fra 55 % til 90 % (15 % kartlegging og kartforvaltning til Plan- og 

byggesak, og 15 % Brannsjef til ny samlestilling for beredskapsfunksjoner), slik at kartlegging og 

oppmåling utgjør 10 %. Ansvarlig for IUA (Interkommunalt utvalg for akutt forurensning) (5 %) 

overføres til ny samlestilling for beredskapsfunksjoner. Teknisk sjef er etter ansettelse tillagt ansvar 

for prosjektledelse, eiendomsskatt og boligutleie. Teknisk sjef vil også måtte ta større del i overordnet 

planverk for etaten, som for eksempel planer for vann- og avløpsområdet. 

 

Leder for Plan- og byggesak som også er leder for Forebyggende brannvern mister 25 % stilling til ny 

samlestilling for beredskapsfunksjoner, men blir Varabrannsjef i 5 % stilling. Det er betydelig større 

omfang med planarbeid enn tidligere, og brannforebyggende arbeid har måttet vike for plan- og 

byggesaker som har saksbehandlingsfrister. Avdelingen overtar ansvar for kartlegging og 

kartforvaltning (15 %) 

 

Landbruk og natur blir uendret, men oppgaver defineres med 50 % Landbruk og natur, 15 % 

Renovasjon, 25 % miljø og 10 % Brannforebyggende arbeid (kontroll av slokkeutstyr i kommunale 

bygg, samt mulig salg av tjenester). Leder for Landbruk og natur får også formannsrolle (stedfortreder 

for uteseksjonformann og vaktmesterformann for servicemedarbeidere på Lebesby og Veidnes). 

 

Brannsjef (25 %), Leder beredskap (25 %), leder forebyggende brannvern (25 %), IUA ansvarlig (5 

%), materialforvalter for Sivilforsvaret (15 %) og Beredskapskoordinator for kommunal beredskap (5 

%). Ny stilling (100 %). Samling av beredskapsfunksjoner vil styrke brannvesenet og den kommunale 

beredskapen betydelig.  

 

Det ansettes Feier i 100 % stilling. Kostnadene dette medfører er 100 % selvkostfinansiert og betales i 

sin helhet av kundene (pipeeierne). Inntil 31.12.2016 har denne tjenesten vært innleid fra Gamvik 

kommune. Gamvik kommune sa opp avtalen som kostnadsmessig var veldig god for Lebesby 
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kommune. Det er usikkert hvor mye en avtale med andre vil koste, men det kan bli dyrere (for 

kundene) enn å ansette en feier. 

 

 

 

Hallbetjenten på idrettshallen overføres til Kultur der en slik stilling naturlig hører hjemme. 

 

Økonomi: 

Målet er å gjennomføre omorganiseringen uten at det tilføres ekstra bevilgninger til teknisk. 

Det kan gjennomføres ved: 

1. Økning av kommunale gebyrer (inntil 100 % selvkost) der det tilføres ressurser for 

gebyrbelagte tjenester 

2. Besparelser ved å utføre mer av bygningsarbeid selv, og unngå overtidsarbeid for 

ferdigstillelse av bygningsmessige hasteprosjekter, unngå innleide dyre tjenester (ny 

vaktmesterstilling/tømrer) 

3. Salg av tjenester 

4. Økning av husleier 

5. Forventet økning av private reguleringsforslag (gebyrbelagt saksbehandling) 

6. Økning av festeavgifter 

7. Innskjerping av Intern fakturering for tilfeldige tjenester for andre sektorer/avdelinger 

 

10,00 %

(5 % som varabrannsjef) 15,00 %

25,00 %

10,00 %

100,00 % 100,00 %

100,00 % 100,00 %

100,00 % 100,00 %

100,00 %

100,00 %

50,00 %

LEBESBY KOMMUNE - TEKNISK SEKTOR

95 % 50100 %95,00 %

V2

V3

V4

Uteseksjonen Vaktmestere

%

Renovasjon

Miljø

Uteseksj. form.

S
te

d
s
fo

rt
re

d
e

r

Teknisk sjef

Plan- og byggesak Bygg- og anleggsdrift Landbruk og natur

100,00 %

Forebyggende

100,00 %

100,00 %

300,00 % 400,00 %

U2

U3

90

150,00 %

1245,00 %

V5 (Lebesby)

V6 (Veidnes)

Servicemedarbeidere

%

Kart og oppm.

Vaktm. Form.

 
Organisasjonsplan teknisk etat 
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25,00 %

25,00 %

0,64 %

5,00 %

15,00 %

5,00 %

0,64 %

0,64 % 0,64 % 0,64 %

0,64 % 0,64 % 0,64 %

0,64 % 0,64 % 0,64 %

0,64 % 0,64 % 0,64 % 2,56 %

0,64 % 0,64 %

0,64 % 0,64 %

0,64 % 0,64 %

0,64 % 0,64 %

0,64 % 0,64 %

0,64 % 0,64 %

0,64 % 0,64 %

0,64 % 0,64 % 2,56 %

0,64 %

0,64 %

0,64 %

0,64 %

0,64 %

0,64 %

0,64 %

%5

Leder foreb.

Utr. led.

IUA ansv.

Beredsk. Gen.

Varabrannsjef

%

Brannkonst..

Utr. led.

Utr. led.

Brannkonst..

Brannkonst..

Utr. led.

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Utr. led.

Sivilforsv. Mat.

100,64 %

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst.

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Veidnesklubben depot

Kunes depot

Brannkonst..

% 100,00 %

Feiertjeneste

100

Dyfjord depot

3,20 %

228,68 %
Brannsjef

25

Beredsk. led.

8,96 %

5,12 %

5,64 %

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

Brannkonst..

LEBESBY KOMMUNE - BRANN OG REDNING

Brannkonst..

Brannkonst..

Kjøllefjord brannstasjon
Lebesby 

underbrannstasjon

 
Organisasjonsplan Brann og redning 

 

Nåværende stillingsprosenter for Teknisk etat og Lebesby Brannvesen: 1174,32 % (uten hallbetjent på 

idrettshallen 82,67 %) 

  

Stillingsprosenter i forslag til organisering av Teknisk sektor: 1245,00 %  

Stillingsprosenter i forslag til organisering av Brann og redning: 228,68 %  

Nye stillingsprosenter samlet for Teknisk sektor og Brann og redning: 1473,68 %  

      

Tilførte stillingsprosenter i forslag til organisering: + 299,36 % (derav 20 % fra andre sektorer) 

 

Det understrekes at ansettelse av feier og vaktmesterformann med byggfaglig (tømrer) utdannelse er 

tenkt å være selvfinansierende. 

Feierens lønn og driftskostnader betales 100 % av pipeeierne. 

Vaktmesterformannen finansieres med mindre bruk av- overtid, vikarer og innleide tjenester, samt 

kortere oppholdsperioder for utleieboliger ved oppussing. 

Øvrige økninger av stillingsprosenter må dekkes inn under gebyrøking og annen inntjening. 
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Pers. +% -% Pers.

55 % Teknisk sjef 35 Teknisk sjef 90 %

25 % Kart og oppmåling -15 Landmåler 10 %

15 % Brannsjef 20 Avd. ing. Plan- og byggesak 95 %

5 % IUA Varabrannsjef 5 %

70 % Leder Anleggsdrift 10 Brannsjef 25 %

25 % Beredskapsleder IUA ansvarlig 5 %

5 % Varabrannsjef Leder brannberedskap 25 %

1 100 % Leder Bygningsdrift Leder forebyggende brannvern 25 %

75 % Avd. ing. Plan- og byggesak 15 Tilføres fra annen sektor Materialforvalter Sivilforsvaret 15 %

25 % Leder Forebyggende brannvern 5 Tilføres fra annen sektor Beredskapskoordinator 5 %

37 24,32 % Brannkonstabler -0,64 Brannkonstabler 23,68 % 37

1 100 % Leder Landbruk og natur 100 Ny stil l ing Feier 100 % 1

1 100 % Vaktmester1 -70 Leder Bygg- og anleggsdrift 100 % 1

1 100 % Vaktmester2 Leder Landbruk og natur 50 %

1 100 % Vaktmester3 Renovasjon 15 %

1 100 % Vaktmester4 Miljø 25 %

1 50 % Vaktmester5 Forebyggende (komm. bygg) 10 %

1 100 % Uteseksjonenansatt1 100 Vaktmesterformann (bygn. arb.) 100 % Ny stil l ing 1

1 100 % Uteseksjonenansatt2 Vaktmester1 100 % 1

1 82,67 % Hallbetjent Vaktmester2 100 % 1

Vaktmester3 100 % 1

Vaktmester4 100 % 1

Vaktmester5 50 % 1

100 Uteseksjonformann 100 % Ny stil l ing 1

Uteseksjonenansatt1 100 % 1

Uteseksjonenansatt2 100 % 1

SUM

50 385 1245 % 52

Teknisk etat og Brannvesen

1

1

1

1

1

1

Brann og redningTeknisk etat

1

1256,99 %

SUM SUMSUM

Overføres til  Kultur

228,68 %-15,64  
Stillingsflytskjema 

 

 

Ressursbruken i hele teknisk sektor 

Teknisk etat har god kontroll på ressursbruken, og det brukes ikke ressurser unødvendig. 

Det henvises til budsjett og regnskap. Se også vedlegg til saksfremlegget. 

 

 

 

Bruk av renholdsressursene i hele kommunen 

Renholderne er nå organisert under sektorene og avdelingene der dem arbeider. 

Budsjettet ligger foreløpig på teknisk (ansvar 5005), men vil bli fordelt på respektive rammer og 

ansvar. Teknisk har ansvaret for innkjøp av renholdsmidler. 

Det er utarbeidet renholdsplaner for noen bygg, og det jobbes med utarbeiding av resten. 
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St. % Helse og 

omsorg

Oppvekst Teknisk Sentral- 

adm.

Rådhus (m/bibliotek 

og kino), NAV, 

uteseksjon

90 10,00 90,00

Sykestua, legekontor 100 100,00

Sykestua, legekontor 100 100,00

Samfunnshus/svømm

ehall, 

ungdomsklubben, 

tannlege, fysio, hje.tj, 

kjeller

90 40,00 60,00

Omsorgsbolig NY del 40 40,00

Barnehage, 

omsorgsbolig 

gammel del

100 20,00 80,00

Skole 96,16 96,16

Skole 96,16 96,16

Idrettshallen fast till. fast till.

Bibliotek Veidnes 2,71

Lebesby barnehage 30,67

Lebesby skole 50,26

Gult markerer hvor hovedlederansvaret ligger 712,32

Lebesby kommune - organisering renhold
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SAMISK STEDSNAVN I DYFJORD M.M. 

REF SAK 14/667 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: Q89  

Arkivsaksnr.: 16/127    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 25/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.06.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar i medhold av Forskrift om skrivemåten av stadnamn § 9, at samisk 

skrivemåte på tettstedet Dyfjord, og andre andre geografiske stedsnavn med navnet Dyfjord, 

skal være Dáigevuonna. 

Vedtaket kan påklages jfr. Lov om stadnamn § 10. 

 

 

Vedlegg: 

16/127-10 Endelig tilrådning i Dyfjord 

 

Faktaopplysning: 

Samisk skrivemåte/navn på Dyfjord er foreslått til Dáigevuotna. 

 

Vurdering: 

Etter å ha mottatt foreløpig tilrådning (Dáigevuotna) fra Sametingets navnekonsulenter ble 

grunneiere og de ville bak fjellet gitt mulighet til å uttale seg om navneforslaget. Det kom ikke 

inn noen uttalelser. 

Sametingets navnekonsulenter har i sin endelige tilrådning foreslått skrivemåten 

Dáigevuonna.   

Sametingets navnekonsulenter endret forslaget i foreløpig tilrådning (Dáigevuotna) til 

Dáigevuonna i endelig tilrådning. Forklaringen på dette er at Vuonna (østsiden av fjorden) er 

en sjøsamisk dialekttilpasning. 

Det legges til grunn at Sametingets navnekonsulenter er de fremste fagkyndige på samiske 

skrivemåter på stedsnavn, og at foreslåtte skrivemåte således må anses som riktig. 
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DISPENESASJON FOR BRUKSENDRING AV GJETERHYTTE TIL 

FRITIDSHYTTE VED SØRELVA PÅ KUNES 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 14/1/7  

Arkivsaksnr.: 16/1420    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 138/16 Formannskapet 29.11.2016  

PS 26/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.06.2017  

 

Innstilling: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealbestemmelse om 

LNF-C sone for bruksendring av eksisterende gjeterhytte/ punktfeste på eiendommen 

gnr. 14 bnr. 1 fnr. 7 ved Sørelva på Kunes til fritidsformål. 

 

2. Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealbestemmelse om LNF-C sone for 

bruksendring av eksisterende gjeterhytte/ punktfeste til fritidsformål, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Etter en helhetsvurdering vil en eventuell dispensasjon for bruksendring av gjeterhytten/ 

punktfestet til fritidshytte/ fritidsformål medføre at enn tilsidesetter vesentlig kommunens 

kommuneplan (LNF-C sone) og skaper presedens for tilsvarende bygninger i kommunen. 

Bruksendringen er ikke i tråd med nasjonale føringer på området. I blant annet St. meld. 

Nr. 21 (2004-2005) og veileder T-1450 til plan- og bygningsloven understrekes 

viktigheten av at etablering av fritidsbebyggelse avklares gjennom kommunens planarbeid 

og at utbygging ikke skjer i store sammenhengende områder uten større tekniske inngrep. 

De samme føringene fremgår også av Fylkesplan for Finnmark 2006-2009. 

 

3. Klageadgang 

I samsvar med Forvaltningsloven § 28 kan vedtaket 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. 

 

4. Gebyr 

Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr, jfr. Forskrift om gebyr for 

behandling/ forvaltning etter plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (Lokal 

forskrift for Lebesby kommune). Gebyr forskriften ligger på kommunens hjemmeside: 

www.lebesby.kommune.no. 

 

 

http://www.lebesby.kommune.no/
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.11.2016 sak 138/16 

Behandling: 

Forslag fra Lebesby AP:Saken utsettes til lignende dispensasjonssøknad er ferdig behandlet 

av Fylkesmannen. 

*** Forslag enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Saken utsettes til lignende dispensasjonssøknad er ferdig behandlet av Fylkesmannen. 

 

Vedlegg: 

 

1. Søknad om dispensasjon, datert 14.9.2016. 

2. Oversiktskart. 

3. Situasjonskart. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

 

Lebesby kommune mottok den 19.9.2016 søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan 

område LNF- C sone for bruksendring av eksisterende gjeterhytte (Punktfeste) til fritidshytte/ -

formål på eiendommen gnr. 14 bnr. 1 fnr. 7 ved Sørelva på Kunes.  

 

Matrikkelopplysninger:  

Søker:     Knut Arne Sivertsen, Sørveien 3, 9750 Honningsvåg.  

Beliggenhet:    gnr. 14 bnr. 1 fnr. 7 ved Sørelva på Kunes.  

Koordinat:    Euref89 UTM 35 N - 7 801 129, Ø - 480 877  

Eiendommens areal:  Punktfeste  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«Ønsker å få omgjort eiendommen fra gjeterhytte til fritids – eiendom. Det fins i dag 

ingen som driver med jordbruk ol. i dette området, som kan eventuelt overta en slik 

hytte.»  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan. I denne er det aktuelle området definert 

som LNF-C sone og har følgende bestemmelser:  

«Innenfor denne sonen er oppføring av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse ikke 

tillatt. Det samme gjelder vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse.»  

 

Uttalelse fra berørte sentrale myndigheter: 

Søknaden ble den 13.10.2016 sendt ut til berørte myndigheter og følgende tilbakemeldinger er 

kommet innen fristen som var satt til 4 uker: 

 

Finnmark fylkeskommune, mail datert 1.11.2016 – 

Finnmark fylkeskommune forstår søknaden slik at det ikke skal foretas inngrep i marka på 

de omsøkte arealene. Dersom dette er korrekt har vi ingen merknader til søknaden. 

 

Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 8.11.2016 –  
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I kommuneplanens arealdel er omsøkte areal avsatt til LNF. Søknaden skal derfor 

behandles som en dispensasjonssøknad etter plan- og bygningslovens kapittel 19. 

 

Innledningsvis vil vi minne om at kommunen må vurdere om søknaden oppfyller 

vilkårene for å kunne gi dispensasjon. Vilkårene framgår av plan- og bygningsloven § 19-

2. Blant annet kreves det at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 

vesentlig tilsidesatt, og det må også vurderes presedens av et eventuelt positivt vedtak. 

 

I blant annet St. meld. Nr. 21 (2004-2005) og veileder T-1450 til plan- og bygningsloven 

understrekes viktigheten av at5 etablering av fritidsbebyggelse avklares gjennom 

kommunens planarbeid og at utbygging ikke skjer i store sammenhengende områder uten 

større tekniske inngrep. De samme føringene fremgår også av Fylkesplan for Finnmark 

2006-2009-11 (kapittel 4 i Fylkesplanen for Finnmark 2006-2009 (11) er forlenget i FT-

sak 12. Kapittelet i planen gjelder inntil det foreligger en vedtatt regional plan for 

arealutvikling). 

 

Gjeterhytter i landbruket er bygd for å dekke et faktisk behov for overnatting i forbindelse 

med gjeting av sau. De fleste av disse hyttene er enkle byggverk med lav standard. Vi ser 

for oss at det i tilknytning den «opprinnelig» gjeterhytta, vil bli behov for en ny gjeterhytte 

for å dekke en ny brukers/ beitelags behov for overnatting i tilknytning til næringsutøvelse 

dersom omsøkt hytte blir omdisponert til fritidsformål. 

 

Omdisponering av gjeterhytter til fritidshytter vil kunne medføre at utmarka, i langt større 

grad enn det en ser i dag, vil bli «privatisert» til fortrengsel for allmennhetens interesser. 

Konsekvensene av å omdisponere gjeterhytter til fritidshytter medfører også en ikke-

planlagt utbygging av fritidshytter. 

 

Av ovennevnte grunner går Fylkesmannen imot at søknaden innvilges. 

 

Fylkesmannen ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken. 

 

Sametinget, brev datert 1.11.2016 – 

Søknaden gjelder bruksendring av gjeterhytte til fritidshytte. Sametinget har derfor ingen 

spesielle kulturminnefaglige merknader til søknaden. 

 

Distriktsstyret for Reinbeitedistrikt 13, brev datert 7.10.2016 –  

Distriktsstyret i Rbd 13 – Lagesduottar uttaler at distriktet går imot søknaden om 

bruksendring fra gjeterhytte til fritidshytte ved Sørelva på Kunes, Søker Knut A. 

Sivertsen, Honningsvåg. 

 

Begrunnelse; 

Distriktsstyret har tidligere avgitt uttalelse til FEFO i forbindelse med søknader om 

gapahuker ved Sørelva på Kunes, og distriktet har gått imot 1 av 2 gapahuker i området. 

 

Distriktet viser til tidligere argumentasjon om at området er lavtliggende og er derfor 

viktig vårbeiteområde. Videre at et fritidshytte vil tiltrekke seg trafikk inn i området og vil 

forstyrre rein på beite. 

 

Finnmarkseiendommen (Fefo) og Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) har ikke svart 

innenfor fastsatt frist og det antas derfor at de ikke har merknader til søknaden. 
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Reindrift:  

Eiendommen ligger i reinbeitedistrikt 13. Tiltaket gjelder eksisterende bygning, men endret bruk. 

Av uttalelsen til distriktsstyret i Rbd 13 er området lavtliggende og derfor viktig vårbeiteområde. 

Dersom bygningen omgjøres til fritidshytte vil dette tiltrekke seg mer trafikk og forstyrre rein på 

beite. 

 

Kulturminner:  

Lebesby kommune er ikke kjent med at det finnes registrerte kulturminner i det omsøkte området. 

Søk er utført på gnr/bnr/fnr i Riksantikvarens kulturminnesøk og Matrikkelens SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Området ligger innenfor et aktsomhetsområde for flom. Det aktuelle området er ikke kartlagt i 

forhold til snøskred og steinsprang, men det ligger ikke innenfor aktsomhetsområde for snøskred 

og steinsprang. Lebesby kommune er ikke kjent med naturlige eller menneskeskapte forhold som 

kan medføre fare for helse og sikkerhet i det aktuelle området.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  

Det er ikke anført fra søker at det foreligger friluftsinteresser som vil bli berørt av tiltaket. 

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slikt foreligger.  

 

Naturmangfold, naturmiljø og landskap:  

De viktigste paragrafene i Naturmangfoldloven er §§ 8 – 12. Av lovens § 7 Prinsipper for 

offentlig beslutningstaking i §§ 8 – 12 fremgår det at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legge 

grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et 

forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter 

første punktum skal fremgå av beslutningen.  

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et 

rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  

 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaring 

gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 

bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på dirnat.no, 

naturbase, artsdatabanken, miljostatus.no og skogoglandskap.no.  

 

I området er det i artsdatabanken oppført at det er forekomster av jerv og gaupe som er 

sterkt truet. Det er ikke kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at det 

utover dette finnes arter eller naturtyper direkte knyttet til området. Det er ikke påvist 

mulige effekter av tiltaket på naturmangfoldet. Kravet etter § 8 om at saken skal basere 

seg på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.  

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 

skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
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naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 

unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Saken gjelder bruksendring av eksisterende etablert bygning og eiendom i området. Vi 

mener at § 9 er oppfylt. Den sentrale ordlyden om at: «Foreligger en risiko for alvorlig 

eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som 

begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningsvedtak» vurderer vi ikke er 

aktuell i denne saken da det er klart at kunnskapen er god nok vedrørende plan- og 

influensområdets naturverdier til å si at en irreversibel skade på naturmangfoldet ikke vil 

skje som følge av tiltaket.  

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 

økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

 

Vurdering:  

Vi mener at ordlyden om økosystemtilnærming ikke vil få anvendelse i denne saken. 

Saken gjelder bruksendring av eksisterende etablert bygning og eiendom i området. 

Området er i dag i bruk og planlagte tiltak vil ikke vesentlig forverre situasjonen for 

økosystemet i området. Økning i aktivitet fra gjeterhytte til fritidsformål anses ikke å være 

av en slik art at dette medfører vesentlig negativ innvirkning for økosystemet i det aktuelle 

området. 

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom det ikke er urimelig ut fra tiltakets og 

skadens karakter.  

 

Vurdering:  

Kommunen mener dette ikke vil bli gjeldende da det ikke er snakk om nye oppføringer, 

men bruksendring av eksisterende bygning. Ved en eventuell fremtidig utvidelse bør dette 

punktet vurderes på nytt, men i den omsøkte sak vil ikke skaden bli større da bygningen 

allerede er bygget. 

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 

nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultater.  

 

Vurdering:  

Adkomst til området er i dag langs stier og vinterstid med ski. Snøscooter vil være 

avhengig av dispensasjon fra motorferdselloven da det ikke går snøscooter løyper til 

området. 

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte bruksendring ikke vil medføre en 

negativ innvirkning på Naturmangfoldet. Dette da tiltaket/ bygningen allerede er oppført i 

området og i bruk. 
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Vurdering: 

I henhold til Pbl § 19-2 kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg 

må fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres 

fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges 

særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved 

vurdering om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 

tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelse om 

planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 

negativt om dispensasjonssøknaden.  

 

Søker er avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens arealbestemmelse for LNF-C sone 

hvor det ikke tillates oppføring av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse. Søker har i sin 

begrunnelse oppført at det er ingen som driver med jordbruk o.l. i dette området som eventuelt 

kan overta gjeterhytten. 

 

Som der fremgår av uttalelsen til Fylkesmannen i Finnmark ble gjeterhyttene oppsatt for å dekke 

et spesifikt behov. Når dette behovet er borte er lovens formål at bygningen enten overføres til 

andre utøvere eller bygningen fjernes.  

 

Konsekvensen ved å innvilge dispensasjon er at det åpnes for at tilsvarende gjeterhytte kan endre 

bruken til fritidshytter. Dette kan få store konsekvenser med tanke på at kommunen har flere 

gjeterhytte innenfor reindriften som da vil ha mulighet til å bli omgjort til fritidshytter. Dette vil 

medføre at flere områder vil bli tatt i bruk av private og fortrenge de som i dag bedriver 

næringsvirksomhet innenfor landbruk, reindrift osv. 

 

Dette vil også medføre en vesentlig tilsidesettelse av kommunens arealplan da en i teorien godtar 

at spredt og konsentrert fritidshytter kan etableres innenfor LNF-C sonen av planen gjennom 

dispensasjoner fremfor at disse styres gjennom kommunens planverktøy. 

 

Etter en helhetsvurdering vil en eventuell dispensasjon for bruksendring av gjeterhytten/ 

punktfestet til fritidshytte/ fritidsformål medføre at enn tilsidesetter vesentlig kommunens 

kommuneplan (LNF-C sone) og skaper presedens for tilsvarende bygninger i kommunen. 

Bruksendringen er ikke i tråd med nasjonale føringer på området. I blant annet St. meld. Nr. 21 

(2004-2005) og veileder T-1450 til plan- og bygningsloven understrekes viktigheten av at 

etablering av fritidsbebyggelse avklares gjennom kommunens planarbeid og at utbygging ikke 

skjer i store sammenhengende områder uten større tekniske inngrep. De samme føringene fremgår 

også av Fylkesplan for Finnmark 2006-2009. På bakgrunn av dette anbefales det at det ikke gis 

dispensasjon for bruksendring av fangsthytte til fritidshytte/ formål. 

 

På bakgrunn av ovenstående anbefales det at dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om 

LNF-c sone og dispensasjon for bruksendring av gjeterhytte/ punktfeste til fritidsformål avslås. 

Tillatelsen vil medføre presedens ovenfor de øvrige gjeterhyttene som er etablert i Lebesby 

kommune. Samtidig vil tillatelsen vesentlig tilsidesette kommunens gjeldende arealplan. 
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SAMTYKKE FOR PLASSERING AV TORSKEMERD OG FLYTEBRYGGE I 

KJØLLEFJORD HAVN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 35/2  

Arkivsaksnr.: 17/533    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 28/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

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

kommunens midlertidige forbud mot tiltak i sjø (KS vedtak PS 31/15) for at søknad om 

plassering av torskemerd og flytebrygge i Kjøllefjord havn kan behandles i tråd med 

gjeldende lover og planer for området. 

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av torskemerd og flytebrygge i Kjøllefjord 

havn vanskeliggjøre planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da området inngår i 

detaljreguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022-2005-01) og den videre behandlingen av 

søknaden vil skje i forhold til plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsplan. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Søknad om plassering av ei mottaks- og lagringsmerd for torsk i Kjøllefjord, brev 

datert 30.4.2017. 

2. Kart over området 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune mottok den 3. mai 2017 søknad fra Nergård Polar Kjøllefjord AS om 

plassering av torskemerd og flytebrygge i huken ved hurtigrutekaia i Kjøllefjord. Landfeste for 

flytebrygger er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-1 a). Samtidig vil 

tiltaket være avhengig av tillatelse fra Kystverket etter havne- og farvannsloven. 

 

Opplysninger om tiltakshaver: 

Søker:   Nergård Polar Kjøllefjord AS, Postboks 260, 9790 Kjøllefjord 

Eiendom:  gnr. 35 bnr. 2, Kjøllefjord havn 

Koordinat:  Euref89 UTM 35 N – 7 871 809, Ø – 512 174 

 

Gjeldende plan for området: 

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022-2005-01) hvor det 

aktuelle tiltaket vil berøre områdene I9 og OTS. Følgende bestemmelser er gitt for de to 

områdene: 
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§ 4.1.15.1 Industriområde I 8 og I 9 

Industriområde for maritim virksomhet. Bygg kan oppføres med gesimshøyde på inntil 

6 meter fra planert terreng, og i sørskilte tilfeller kan annen gesimshøyde fastsettes. 

Etablering av kaianlegg, fylling m.m. skal utføres i samråd med Kystverket Troms og 

Finnmark. 

 

§ 4.3.9 Trafikkområde i sjø OTS (offentlig trafikkområde i sjø) 

Skipsled 

 

Midlertidig forbud mot tiltak i sjø, KS vedtak PS 31/15: 

Lebesby kommunestyre vedtok i møte den 24.6.2015 i sak PS 31/15 følgende: 

 

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Lebesby kommunestyre 

midlertidig forbud mot tiltak i sjø. Dette i forbindelse med revidering av kommunens 

kystsoneplan.» 

 

Dette betyr at ovennevnte søknad er avhengig av samtykke fra Lebesby kommunestyre etter 

plan- og bygningslovens § 13-1 før administrasjonen kan behandle denne søknaden i tråd med 

gjeldende reguleringsplaner. 

 

Begrunnelse fra søker: 

Nergård Polar Kjøllefjord AS søker om å plassere ei kombinert mottaks- og 

lagringsmerd med flytebrygge for levende lagring av torsk i huken ved hurtigrutekaia i 

Kjøllefjord. Formålet med etableringen er at turister skal kunne se hvordan torsk kan 

holdes levende i merder fra noen timer til flere måneder for å forlenge driftssesongen 

og sikre råstofftilgang til det nye fiskebruket med filetanlegg i perioder med liten 

tilgang til torsk. Dette anlegget er kun et «visningsanlegg» med et begrenset antall fisk 

i merden. 

 

Prinsippet er at fisk fanges og tas om bord i båt, hvor den lagres og overføres til merd i 

sjø. Anlegget driftes av Nergård Polar Kjøllefjord AS. 

 

Anlegget plasseres godt innenfor kaifronten hvor hurtigruta legger til. Ankrene til 

fortøyningene vil heller ikke komme utenfor kaifronten slik at de vil kunne komme i 

konflikt med hurtigrutas manøvrering inn til og fra kai. 

 

Vurdering: 

Av vedtaket fra kommunestyret fremgår det at det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak i 

sjø i påvente av ny kystsoneplan. Dette betyr i teorien alle tiltak uavhengig av størrelse og 

omfang som kommer i tilknytning med sjø. Eksempelvis utfyllinger i sjø, kaianlegg, 

moloutbygging, osv.  

 

Forbudet mot tiltak har en varighet på 4 år fra det tidspunkt det ble nedlagt. I plan- og 

bygningsloven § 13-3 åpnes det for at kommunen i særlige tilfeller kan forlenge forbudet. I 

kommentarene til loven sier miljøverndepartementet at det skal helt spesielle grunner til for å 

forlenge fristen. Hva som eventuelt kan være slike spesielle grunner, sies det ingenting 

konkret om. Som eksempel kan man tenke seg store riksveianlegg der planprosessen på grunn 

av konflikter mellom lokale og sentrale myndigheter bevirker at planprosessen trekker ut i tid. 
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Kommunen må selv finne frem til en passende forlengelsesperiode. Det er ikke sikkert at 

forlengelsen må være på nye fire år. Vedtaket om fristforlengelse kan påklages.  

 

Lebesby kommune har igangsatt arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel med 

kystsoneplan og foreløpig fremdrift tilsier en ferdigstillelse i løpet av 2018. Utfra Pbl § 13-2 

vil forbudet automatisk bli opphevet etter 4 år dersom det ikke forlenges. 4 års fristen går ut 

24.6.2019. 

 

Den innleverte søknaden inneholder mangler i forhold til behandlingen etter plan- og 

bygningsloven og det er derfor valgt å legge frem denne saken til politisk behandling kun for 

avklaring av samtykke etter Pbl § 13-1. Dette da avgjørelsen må gjøres av Lebesby 

kommunestyre som har neste møte den 19. juni 2017. Dersom enn skal vente på at søknaden 

blir komplett vil saken ikke bli fremlagt til kommunestyre før eventuelt første møte etter 

sommerferien. 

 

På bakgrunn av at vedtaket i kommunestyret den 24.6.2015 ikke er begrunnet vil det ikke 

være mulig å vurdere virkningen av samtykket av bygg- og delingsforbudet for tiltak i sjø i 

forhold til begrunnelsen for at det ble innført forbud.  

 

Utfra 2. ledd i Pbl § 13-1 fremgår det at kommunen kan gi samtykke i at tiltak som er nevnt i 

første ledd blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre 

planleggingen. 

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av torskemerd og flytebrygge i Kjøllefjord 

havn vanskeliggjøre planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da området inngår i 

detaljreguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022-2005-01) og den videre behandlingen av 

søknaden vil skje i forhold til plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven, samt 

gjeldende reguleringsplan. 

 

Lebesby kommunestyre må her ta stilling til om det skal gis samtykke eller ikke etter plan- og 

bygningsloven § 13-1 fra kommunestyrets vedtak PS 31/15 om midlertidig forbud mot tiltak i 

sjø. Ved avgjørelsen må Lebesby kommunestyre vurdere dette tiltaket opp mot den 

avgjørelsen/ begrunnelse som dannet grunnlag for at det ble fattet vedtak om forbud mot tiltak 

i sjø, sak PS 31/15 den 24.6.2015. Dersom kommunestyret gir samtykke til dette tiltaket så vil 

administrasjonen behandle innkommende søknad på vanlig måte som om det midlertidige 

forbudet mot tiltak i sjø ikke gjelder for dette området. 

 

Dersom det ikke blir gitt samtykke vil søknaden bli lagt på vent frem til det midlertidige 

forbudet mot tiltak i sjø er opphevet. Når forbudet er opphevet vil saken bli behandlet på 

vanlig måte av administrasjonen. 
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