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Behandling: 

Forslag fra MDG v/Olaf Terje Hansen: 

«Som innstilling, med       tilleggstekst under punkt 2: 

Det gis midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Kjøllefjord flyplass i inntil 2 år fra 

området fra den nordvestlige delen av flyplassen og 450 m sørøstover inntil nedslagsfeltet for 

Jernsteinvannet». 

 

Som forslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kjøllefjord flyplass, 

gnr. 36 bnr. 1 fnr. 137, for å benytte eksisterende grus rullebane til oppføring av 

hjeller for å henge fisk / torskehoder til tørk. 

 

2. Det gis midlertidig dispensasjon, i inntil 2 år,  fra reguleringsplan for Kjøllefjord 

flyplass (RPL 2022-1975-02) sitt formål som flyplass for oppføring av hjeller til 

tørking av fisk / torskehoder på eiendommen gnr. 36 bnr. 1 fnr. 137 i Kjøllefjord, Jfr. 

Pbl § 19-2.  

 

Det gis midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Kjøllefjord flyplass i inntil 

2 år fra området fra den nordvestlige delen av flyplassen og 450 m sørøstover inntil 

nedslagsfeltet for Jernsteinvannet. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at planlagte tiltak vil vesentlig 

tilsidesette gjeldende reguleringsplan (RPL 2022-1975-02) for Kjøllefjord flyplass. 

Etter kommunens vurdering vil området rundt Kjøllefjord flyplass best ivaretas ved å 

gjennomføre en reguleringsprosess hvor det gjøres en grundig gjennomgang av 

mulige fremtidige bruksformål for det aktuelle området. Denne prosessen vil sikre en 



grundig medvirkning og utarbeidelse av risiko og sårbarhetsanalyse hvor blant annet 

fare for forurensning til drikkevannskilden (231-60435-L) Jernsteinvannet vil inngå. 

Derfor foreslås det en midlertidig dispensasjon i påvente av ny reguleringsplan 

 

3. Det stilles vilkår for at hjellene gjerdes inn dersom det henges garn over fiskehjellene. 

Dette for å forhindre at rein eller andre dyr blir fast og skadet. 

 

4. Klagerett  

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. 

 

 


