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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Utvalg for Plan- teknisk og miljø   

Møtedato: 05.10.2017 

Sak: PS  33/17  

 

Resultat: Innstilling vedtatt 

 

Arkivsak: 17/734 

Tittel: SAKSPROTOKOLL - 36/167 - DISPENSASJON FOR 

BRUKSENDRING AV BOLIGTOMT TIL GARASJETOMT I JOHAN 

SALMILLASVEG 38  

 

 

Behandling: 

Forslag fra MDG v/Olaf Terje Hansen: 

«PTM vurderer at tomta ikke er brukbar til boligformål slik dagens krav til boliger er.  

Under forutsetning av at tomta anses skikket til garasje, gis det dispensasjon fra Pbl § 19.2 og 

reg.plan Kjøllefjord byplanvedtekter om å benytte eiendom gnr 36. bbr 167 i Johan Salmillas 

vei 38 til garasjetomt.» 

Votering: 1 for, 3 mot. Forslag falt. 

 

*** Innstilling vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

  

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon, mottatt av kommunen den 27.6.2017, for 

benyttelse av boligtomten gnr. 36 bnr. 167 i Johan Salmillasveg 38 til garasjetomt.  

 

2. Det gis ikke dispensasjon, iht. plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-2, fra reguleringsplan 

Kjøllefjord byplanvedtekter (PlanID: 2022194801) sin bestemmelse om boligformål for 

å benytte eiendommen gnr. 36 bnr. 167 til garasjeformål.  

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil en eventuell dispensasjon fra det regulerte 

boligformålet medføre en vesentlig tilsidesettelse av gjeldende reguleringsplan. Det 

foreligger heller ikke vesentlig større fordeler for å ta i bruk tomten til garasjeformål, 

fremfor de ulemper som skapes ved at kommunen mister enn boligtomt, samtidig med 

at dispensasjonen åpner for at kommunens øvrige boligområder også kan bli utsatt for 

tilsvarende dispensasjoner i henhold til presedens og likebehandling.  

 

3. Klageadgang  

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

sendes Lebesby kommune.  

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.  
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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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