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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Utvalg for Plan- teknisk og miljø   

Møtedato: 15.11.2017 

Sak: PS  48/17  

 

Resultat: Annet forslag vedtatt 

 

Arkivsak: 17/846 

Tittel: SAKSPROTOKOLL - 35/1/51 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR 

ETABLERING AV MOTORCROSSBANE 35/1/51 

 

 

Behandling: 

Forslag fra AP v/Lise Rasmussen: 

Endring av pkt. 2: 

 

«Det gis midlertidig dispensasjon (i 2 år) etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1, datert 

13.8.2017, for etablering av motorcrossbane på eiendommen g.nr 35 bnr. 1 fnr. 51 ved øvre 

Snattvikvann. 

Dispensasjonen gis under følgende vilkår: 

Det skal ikke gjøres inngrep utenfor det etablerte grustaket som er i dag. 

 

Vi ønsker å fremme aktiviteter som gir ungdom flere valgmuligheter. Vi mener tiltaket vil være 

med på å fremme både helse og miljø i kommunen.» 

 

Som innstilling med endring av pkt. 2. 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Det vises til deres søknad om midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 

19-1, datert 13.8.2017, for etablering av motorcrossbane på eiendommen gnr. 35 bnr. 

1 fnr. 51 ved øvre Snattvikvann. 

 

2. Det gis midlertidig dispensasjon (i 2 år) etter plan- og bygningsloven  § 19-1, datert 

13.8.2017, for etablering av motorcrossbane på eiendommen g.nr 35 bnr. 1 fnr. 51 ved 

øvre Snattvikvann. 

Dispensasjonen gis under følgende vilkår: 

Det skal ikke gjøres inngrep utenfor det etablerte grustaket som er i dag. 

 

Vi ønsker å fremme aktiviteter som gir ungdom flere valgmuligheter. Vi mener tiltaket 

vil være med på å fremme både helse og miljø i kommunen. 
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3. Klageadgang 

 

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