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Behandling: 

Forslag til vedtak fra MDG: 

Nytt strekpkt under pkt 2 og 3 – vilkår 

- Ved aktivitet som kan tenkes å ha forurensende effekt, skal det iverksettes tiltak 

som hindrer dette. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Det vises til deres søknad, datert 16.4.2018, for vesentlig terrenginngrep på 

eiendommen gnr. 35 bnr. 50 i Kjøllefjord. 

 

2. Det gis tillatelse etter Forurensningsloven (Forurl) § 11 for oppfylling av område på 

eiendommen gnr. 35 bnr. 50 med registrerte grunnforurensninger for etablering av 

oppstillingsplass, jfr. forurensningsloven § 11. 

 

Vilkår: 

- Området skal tildekkes med tilfredsstillende fiberduk før oppfylling av terreng 

igangsettes. 

- Fyllingen skal bestå av rene masser. 

- Det skal påses nødvendig sikring mot sjøareal. 

- Dersom fyllingen vil berøre sjøområde skal nødvendig tillatelse fra 

Fylkesmannen i Finnmark innhentes før igangsetting av arbeidet. 

- Ved aktivitet som kan tenkes å ha forurensende effekt, skal det iverksettes tiltak 

som hindrer dette. 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

  Telefon: 97 99 09 11 

9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks:  

3. Det gis tillatelse for oppfylling av terreng på eiendommen gnr. 35 bnr. 50 i Kjøllefjord 

for etablering av oppstillingsplass, jfr. Plan- og bygningsloven § 20-1 k). 

 

Vilkår: 

- 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. 

- Komplett søknad og byggetillatelse skal til enhver tid befinne seg på 

byggeplassen. 

- Når tiltaket er gjennomført skal det søkes om ferdigattest, jfr. Pbl § 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 tillatelsen. 

- 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. 

- Ved aktivitet som kan tenkes å ha forurensende effekt, skal det iverksettes tiltak 

som hindrer dette. 

 

 

 

4. Kulturminner 

Viser det seg under arbeid i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredete 

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. 

 

5. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningsloven § 28 kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. Klagen 

sendes Lebesby kommune. 

 

Klagefrist er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer frem til påført adresse. 

 

Klagen skal angi det vedtak det klages over, den eller de endringer som ønskes og de 

grunner som anføres klagen. 
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