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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Utvalg for Plan- teknisk og miljø   

Møtedato: 12.01.2018 

Sak: PS  1/18  

 

Resultat:  

 

Arkivsak: 17/564 

Tittel: SAKSPROTOKOLL - 16/34 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

RADONKRAV I TEK 10 § 13-5  

 

 

Behandling: 

Saken var skriftlig behandlet den 12.1.18 med følgende melding til medlemmene: 

 

Etter avtale med leder Olaf Terje Hansen sender møtesekretær med dette ut saksfremlegg med 

vedlegg (radon forespørsel, radon tegning, situasjonskart og oversiktkart) for ekstraordinær 

e-postbehandling av sak 17/564. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA RADONKRAV I TEK 

10 § 13-5 

 

Vi ber om skriftlig tilbakemelding på e-post til motesekretar@lebesby.kommune.no dersom 

dere ikke støtter innstilling. 

Tilbakemelding å gis innen kl. 15:00 i dag. Dersom vi ikke hører noe, så vil innstilling vedtas.  

 

Det er ikke kommet inn noen tilbakemelding på innstilling. 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

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

kravet om radon i byggeteknisk forskrift (TEK10) § 13-5 for industribygg på 

eiendommen gnr. 16 bnr. 34. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kravet i byggeteknisk forskrift (TEK10) § 13-5 sin 

bestemmelse om radon for industribygg på eiendommen gnr. 16 bnr. 34, jfr. plan- og 

bygningsloven (Pbl) § 19-2. 

 

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

med å benytte foreslåtte løsninger skissert i søknad om dispensasjon og tegning mottatt 

9.1.2018. Ut fra byggets bruk, utstyr og beskaffenhet gis det et godt utgangspunkt for 
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bekjempelse av radon i dette tilfellet hvor tradisjonell pre akseptert løsning vil være 

vanskelig å gjennomføre. I forholdet til presedens og likebehandling ser ikke kommunen 

at det i dette tilfellet vil skape nevneverdig presedens. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen: 

 Tiltak skal gjennomføres i trå med fremlagte søknad om dispensasjon med 

tegning mottatt av kommunen 9.1.2018. 

 Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer i virksomheten, vurdere risikoen 

og ved behov utarbeide og iverksette ytterligere tiltak for å redusere risikoen. 

Kartlegging og målinger skal gjennomføres i tråd med anbefalinger fra 

Arbeidstilsynet og Statens strålevern. 

 

4. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningsloven § 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 son anføres klagen. 
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