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Sakspapirer 
 

 

Utvalg: Utvalg for Plan- teknisk og miljø 

Møtedato: 23.03.2021 

Møtested:  Rådhuset, møterom 308  

Møtetid:  12:00  
 

 

 

Saksliste 
 

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 

  Tittel 

 

PS  9/21 21/232   

  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG 

FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 23.3.21  

 

PS  10/21 21/233   

  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR 

PLAN - TEKNISK OG MILJØ 23.3.21  

 

PS  11/21 21/234   

  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 9.2.21  

 

PS  12/21 16/302   

  OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL 

VEGADRESSER I LEBESBY KOMMUNE  

 

PS  13/21 16/302   

  FASTSETTELSE AV TO STK GRENDENAVN I LEBESBY 

KOMMUNE  

 

PS  14/21 20/1134   

  KLAGE PÅ NYTT VEINAVN TIL BOLIGFELT PÅ LEBESBY  

 

RS  2/21 20/197   

  KLAGESAK ILEGGING AV OVERTREDELSESGEBYR FOR 

ETABLERING AV KAIANLEGG I VEIDNES HAVN - 

TILBAKETREKKING AV KLAGE  
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Side 2 av 15   

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK 

OG MILJØ 23.3.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/232    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 9/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 23.03.2021  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 23.3.21 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Plan-Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 23.3.21. Innkalling og sakspapirer skal 

være tilgjengelig for medlemmer mandag 15.3.21, 8 dager før møtedato. 

 

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

OG MILJØ 23.3.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/233    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 10/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 23.03.2021  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 23.3.21 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Utvalgsmøte er satt opp til tirsdag 23.3.21. 

Utvalgsleder har fått oversendt foreløpig saksliste. 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 15.3.21 

 

Vurdering: 

 

 

 



  Sak  11/21 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- TEKNISK OG 

MILJØ 9.2.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/234    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 11/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 23.03.2021  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møtet i utvalget den 9.2.21 

 

 

Vedlegg: 

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

DEN 09.02.2021 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpige protokoller ble godkjent etter møtet og skal godkjennes i utvalget i påfølgende 

møte. 
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OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEGADRESSER I LEBESBY 

KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: Q80  

Arkivsaksnr.: 16/302    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

   

PS 13/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 23.03.2021  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Med hjemmel i Matrikkellova av 17.6.2005 § 21 og forskriftens § 51 og lov om stadnamn av 

18.5.1990 vedtar kommunestyret i Lebesby kommune følgende adressenavn for veistykke 

tilknyttet boligfelt i Lebesby: 

 

NR 
OMRÅDE - / 

VEINAVN 
ADRESSENAVN ID REF: SSR 

        
3 Område Rubbeskaret 870502 (09. feb 2021) 

12 Område Valen Kartverket navnesak 2020/225 (nr 76b) 

22 Område Ørntinden Kartverket navnesak 2020/225 (nr 21) 

30 Område Breivika Kartverket navnesak 2020/225 (nr 8) 

32 Område Falleluft Kartverket navnesak 2020/225 (nr 17) 

 

 

Klagerett  

Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 12 påklages av de som etter § 6 første 

ledd bokstav a) til c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnamn.  

 

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at klagen 

er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet 

vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner 

du vil anføre for klagen. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Kart adressenummer 1-18 

2. Kart adressenummer 19-30 

3. Kart adressenummer 31-40 

4. Melding om vedtak i navnesak 2020/225, brev datert 11.2.2021. 

 

Andre dokumenter: 
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Faktaopplysning: 

Hensikten med å vedta nye navn er at alle boenhetene skal tildeles adressenummer. 

Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og varelevering. Behovet for 

veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet økt bruk av GPS til 

bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For 

å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, 

er å tildele vei- / områdenavn. 

 

Navn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

veinavn. Vei- / områdenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Navn skal heller ikke velges ut fra 

markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdende med å bruke, og man kan 

ikke bruke navn på nålevende personer, det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons død før 

navnet tas i bruk i en adresse.  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Vurdering: 

Stedsnamntjenesten som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavna og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. Kommunen skal melde inn alle endelige navnevedtak til SSR, jf. 

stedsnavnloven § 14.  

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 6 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis.  

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn.  

 

I dette saksfremlegget er det lagt frem forslag til vedtak på adressenavn for 5 av 144 parseller. 

Dette er 5 adresseparseller hvor det var opprettet navnesak og Kartverket har i navnesak 

2020/225 fattet vedtak om skrivemåten. Samt at Kartverket i brev av 17.2 2021 har presisert 

skrivemåten for Skar-. 

 

Dette gjelder adresseparsell nr: 3, 12, 22, 30 og 32.  

 

Det er tidligere oversendt til politisk behandling forslag til vedtak av adressenavn på 137 av 

144 parseller som skal vedtas i kommunestyret.  

 

Dette betyr at det gjenstår 2 parseller som ikke har blitt framlagt ennå. Dette på bakgrunn av at 

det er opprettet formell navnesak og disse er oversendt Kartverket for avklaring. Dette gjelder 

følgende:  
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- Adresseparsell nr: 67 og 71. Disse parsellene har Språkrådet bedt Kartverket om å 

opprette formell navnesak for å avklare korrekt skrivemåte for navnene.  

 

Adresseparsellene har vært på høring i perioden 20.7.2018 til 2.9.2018. Høringsbrev ble sendt 

direkte til:  

 

- Kjøllefjord pensjonistforening  

- Lebesby bygdelag  

- Kunes bygdelag  

- Veidnes bygdelag  

- Skjøtningberg vel  

- Reinbeitedistriktene: 9, 13, 14 og 14A  

 

Samtidig ble det annonsert den 23.7.2018 i avisene Finnmarken og Sagat. Samt på 

kommunens hjemmeside.  

 

Det anbefales at de forslag til navn som er fremlagt vedtas av kommunestyret.  

 

Dersom kommunestyret ønsker å vedta nye navn for adresseparseller som ikke fremgår av 

listen for forslag bes det om at adresseparsellen tas ut av vedtaket og oversendes teknisk etat 

for ny utredning. Teknisk etat vil da be om ny tilråding fra Språkrådet og i etterkant lage ny 

sak til kommunestyret for vedtak.  

 

Dersom kommunestyret allikevel vedtar nye adressenavn som ikke på forhånd er avklart med 

språkrådet informeres det om at disse da har klagerett, samt mulighet til å kreve navnet 

behandlet som formell navnesak hos kartverket. 
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FASTSETTELSE AV TO STK GRENDENAVN I LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: Q80  

Arkivsaksnr.: 16/302    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

   

PS 13/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 23.03.2021  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Med hjemmel i lov om stadnamn av 18.5.1990 § 7 første ledd vedtar kommunestyret i 

Lebesby kommune følgende grendenavn: 

 

LØPENR TYPE NAVN KOORDINAT 

        
2 Grendenavn Valen Euref89 UTM35 N - 7 822 192, Ø - 500 861 

76 Grendenavn Skogvika Euref89 UTM35 N - 7 872 638, Ø - 518 704 

 

 

Klagerett  

Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 12 påklages av de som etter § 6 første 

ledd bokstav a) til c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnamn.  

 

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at klagen 

er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet 

vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner 

du vil anføre for klagen. 

 

 

Vedlegg: 

1. Melding om vedtak i navnesak 2020/225 – Skogvika og andre navn, brev datert 

11.2.2021. 

2. Kart; Skogvika 

3. Kart; Valen 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av 154 norske stedsnavn i Lebesby 

kommune, som alle er naturnavn, bortsett fra løpenr. 31a, som er et bruksnavn, og 53, som er 

navnet på ei fyrlykt. Vedtaket er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn. 

 

Når skrivemåten av et stedsnavn skal fastsettes for offentlig bruk, er hovedregelen å ta 

utgangspunkt i den nedarva lokale uttalen av navnet. Skrivemåten skal følge gjeldende 

rettskrivingsprinsipp for norsk, jfr. § 4 første ledd i loven. Skrivemåten skal være praktisk og 

ikke skygge for meningsinnholdet i navnet, jfr. § 1 første ledd. 
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I tillegg må det tas hensyn til normeringspraksisen i området og skrifttradisjonen for navnet 

saken gjelder, og hva som er registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR) fra før. Lokale 

ønsker fra de som har uttalerett, skal også spille inn.  

 

Skrivemåten av stedsnavn skal ta utgangspunkt i den nedarva lokale uttalen av stedsnavn. For 

å få opplysninger om den nedarva lokale uttalen av navna har Kartverket kontaktet en rekke 

lokalkjente personer per telefon.  

 

Etter lov om stadnamn § 7 første ledd er kommunen vedtaksorgan for blant annet grendenavn, 

og i navnesak 2020/225 skal kommunen gjøre vedtak for løpenummer 2 og 76. Kartverket 

skal ha kopi av vedtaket slik at de kan registreres i Sentralt stedsnavnregister. 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune har mottatt oversendelse av vedtak for 154 norske stedsnavn i Lebesby 

kommune. I denne saken er det 2 stk grendenavn som Lebesby kommune er vedtaksorgan for. 

Dette gjelder grendenavn. 

 

De to grendenavnene er: 

 

 

 

 
 

Administrasjonen har ingen bemerkninger mot de to foreslåtte grendenavnene. De er forankret 

i nedarvet lokal uttale og tilknyttet området. 

 

Det anbefales at de forslag til navn som er fremlagt vedtas av kommunestyret.  
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KLAGE PÅ NYTT VEINAVN TIL BOLIGFELT PÅ LEBESBY 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: L32  

Arkivsaksnr.: 20/1134    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 14/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 23.03.2021  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Klage fra Kartverket på kommunestyrets vedtak, saksnr PS 91/20, om adressenavn Lilleelven 

på veistykke tilknyttet boligfelt på Lebesby tas til følge. 

 

Med hjemmel i Matrikkellova av 17.6.2005 § 21 og forskriftens § 51 og lov om stadnamn av 

18.5.1990 vedtar kommunestyret i Lebesby kommune følgende adressenavn for veistykke 

tilknyttet boligfelt i Lebesby: 

 

VEINR OMRÅDE - / VEINAVN ADRESSENAVN 

      
1457 Vei - Tettsted Lilleelva 

      

 

Klagerett  

Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 12 påklages av de som etter § 6 første 

ledd bokstav a) til c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnamn.  

 

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at klagen 

er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet 

vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner 

du vil anføre for klagen. 

 

 

Vedlegg: 

1. KS vedtak PS 91/20 fra møte 15.12.2020, brev datert 11.1.2021. 

2. Forvaltningsbrev; Til Språkrådet og Kartverket med melding om vedtak, brev datert 

11.1.2021. 

3. Klage; Mottatt klage fra Kartverket på kommunens vedtak PS 91/20, mail datert 

25.1.2021. 

4. Forvaltningsbrev; Hjemmelshavere informert om mottatt klage og gitt mulighet til å 

uttale seg, brev datert 2.2.2021. 

 

Andre dokumenter: 
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Faktaopplysning: 

Representant Thomas Wøhni (Medlem av Utvalg for plan, teknisk og miljø [PTM]) fremla i 

møte til Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) direkte et forslag om å opprette et nytt 

veinavn på et boligfelt med 4 enheter som tidligere inngikk i Teistveien (veinr: 1394) i 

Lebesby kommune (5438).  

 

I kommunestyret ble det den 15.12.2020 i saks PS 91/20 vedtatt at boligfeltet med 4 enheter 

skulle få veinavnet «Lilleelven» istedenfor tidligere tildelte Teistveien. 

 

Vedtaket ble oversendt Språkrådet og Kartverket i tråd med Lov om stadnamn på bakgrunn 

av: 

 

 

Adressetildelingen har ikke vært sendt ut på høring til navne komitéen, jfr. Lov om  

stadnamn § 9 1. ledd, i forkant av vedtak da forslaget ble lagt frem for PTM direkte i  

møtet og videresendt til kommunestyret som fattet vedtak om tildeling av nytt  

adressenavn:  

 

Lilleelven 

 

Av Sentralt stadnamnregister (SSR) som inneholder offisielle skrivemåter og 

saksbehandlingsinformasjon er følgende navn godkjent for det aktuelle området: 

Lillelva (Stedsnummer: 819613) og Lillelvsletta (Stedsnummer: 212591).  

 

På bakgrunn av dette informeres dere herved om kommunestyrets vedtak om nytt 

veinavn for 4 stk boligenheter i Lebesby kommune. 

 

Den 25.1.2021 mottok kommunen klage på vedtak PS 91/20 fra Kartverket: 

 

 
 

På bakgrunn av mottatte klage ble det utsendt forvaltningsbrev hvor aktuelle berørte 

hjemmelshaver fikk mulighet til å uttale seg til klagen og navnevalget. Frist for uttalelsene ble 

satt til 26.2.2021. 
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Vurdering: 

Som det er henvist i oversendelsen av vedtak om navnevalg til Stedsnavnetjenesten (Norsk 

språkråd / Sametinget) og Kartverket er disse varslet på bakgrunn av at denne saken ikke har 

fulgt vanlig prosedyre etter Lov om Stadnamn. 

 

Det vises her til bestemmelsen: 

 

 
 

Her fremgår det at før det blir gjort vedtak om skrivemåten, skal stedsnamntjenesten gi 

tilrådning om skrivemåten, navneskikk og navnsettingen. 

 

Som det fremgår av klagen til Kartverket så er det skrivemåten av Lilleelven som er påklagd. 

De henviser til det Sentrale stedsnavnregisteret hvor skrivemåten Lilleelva, navn på bekk, er 

registrert med skrivemåten godkjent og denne skal brukes av det offentlige. 

 

Kartverket legger til grunn den nedarvede lokale uttalen av navnet er /’’lilleælva/ og at den 

offentlige skrivemåten er i samsvar med. § 4 første ledd i lov om stadnamn. 

 

 
 

Dersom kommunen ønsker å bruke en annen skrivemåte enn den som er i offentlig bruk, må 

kommunen reise navnesak etter lov om stadnamn. Med andre ord; Dersom kommunen ønsker 

å bruke navnet Lilleelven så må kommunen reise navnesak etter lov om stadnamn. 

 

Lebesby kommune har oversendt mottatte klage til aktuelle hjemmelshavere som vil bli berørt 

av navnesaken. Ingen av disse har svart på kommunens forvaltningsbrev. Det er heller ikke 

mottatt noen tilbakemelding fra Språkrådet (aktuell navnetjeneste). 
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På bakgrunn av dette anbefales det at kommunestyret tar klagen til følge og vedtar nytt 

adressenavn for den aktuelle veistykket på Lebesby. 

 

Nytt veinavn blir: Lilleelva 
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KLAGESAK ILEGGING AV OVERTREDELSESGEBYR FOR ETABLERING AV 

KAIANLEGG I VEIDNES HAVN - TILBAKETREKKING AV KLAGE 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 5/53  

Arkivsaksnr.: 20/197    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

RS 2/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 23.03.2021  

 

Innstilling: 

Henvendelse om tilbaketrekking av klage fra foretaket: Lyder fisk AS (Org nr: 995 288 524) tas 

til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

1. Oversendelsesbrev til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, brev datert 12.3.2021 

2. Vedlegg: Mail fra Lebesby kommune til Lyder fisk AS; datert 9.3.21 kl. 13:50 

3. Vedlegg: Mail fra Svein Lyder til Lebesby kommune; datert 9.3.21 kl. 14:50 

4. Vedlegg: Mail fra Linn Mørch Lyder (Lyder fisk AS) til Lebesby kommune; datert 

9.3.21 kl. 15:35 

5. Vedlegg: Mail fra Lebesby kommune til Lyder fisk AS; datert 9.3.21 kl. 15:52 

6. Vedlegg: Mail fra Lyder fisk AS til Lebesby kommune; datert 10.3.21 kl. 13:37 

7. Vedlegg: Kopi mail fra Svein Lyder (Daglig leder) til Linn Lyder (Lyder fisk AS); 

datert 10.3.21 kl. 14:56 

8. Vedlegg: Kopi mail fra Svein Lyder (Daglig leder) til Linn Lyder (Lyder fisk AS); 

datert 10.3.21 kl. 14:59 

9. Vedlegg: Forvaltningsbrev fra Lebesby kommune til Lyder fisk AS, brev datert 

12.3.2021 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt henvendelse fra foretaket Lyder Fisk AS (Org. nr: 995 288 

524), mailer fra 9.3.21 – 10.3.21, om tilbaketrekking av klage på kommunens vedtak DS 

69/20 om ilegging av overtredelsesgebyr for ulovlig igangsatte arbeider uten byggesøknad 

eller byggetillatelse i Veidnes havn.  

 

Kommunen har som underinstans oversendt saken til Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

som klageinstans etter Pbl § 1-9, brev datert 12.2.2021. Det henvises til Statsforvalteren sin 

ref: 2021/1576.  

 

I brevet til Statsforvalteren er det vedlagt all korrespondanse mellom Lebesby kommune og 

Lyder fisk AS i forbindelse med tilbaketrekkingen av klage. Samt kommunens 

forvaltningsbrev til foretaket Lyder fisk AS, datert 12.3.2021. 
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Vurdering: 

Denne saken refereres i utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) da de i vedtak PS 5/21, den 

9.2.2021 vedtok å opprettholde kommunens vedtak DS 69/20, datert 5.11.2020. 

 

Saken ble da i tråd med plan- og bygningsloven § 1-9 oversendt Statsforvalteren i Troms og 

Finnmark (Klageinstans) for behandling. 

 

Da saken er oversendt Statsforvalteren etter avsluttet klagebehandling i kommunen er all 

korrespondanse oversendt til Statsforvalteren som aktiv behandlingsenhet.  

 

 

 


