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Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-1, datert 

11.5.2017, for fradeling av næringstomt for serveringssted på eiendommen gnr. 6 bnr. 

1 på Veidnes. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealbestemmelse om LNF-C sone og 100-

metersbeltet mot sjø etter plan- g bygningsloven § 1-8 for fradeling av tomt til 

serveringssted fra eiendommen gnr. 6 bnr. 1 på Veidnes. 

 

Dette på bakgrunn av at det aktuelle området i LNF-C sonen allerede er berørt i 

forhold til tidligere massetak. Kommunen mener de innvirkninger et serveringssted 

med parkering gir til samfunnet, samt at et tidligere massetak tas i bruk til noe nyttig 

overgår de ulemper dette medfører gjeldende plan (LNF-C sone) og 100-metersbeltet 

mot sjøen. Det bemerkes også at reinbeitedistrikt 14 ikke hadde noen merknader til 

søknaden. 

 

3. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Det må innhentes godkjent avkjørselstillatelse fra Statens vegvesen fra FV 183 

til det gamle massetaket på Hamnneset på Veidnes før behandling av 

byggesaken. 
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 I forbindelse med byggesaken må det kartlegges mulig risiko og eventuelle 

forbyggende tiltak i forbindelse med aktsomhetsområde for flom langs 

Klubbelva på Veidnes. 

 Det må i forkant av igangsettelse av tiltaket være søkt og godkjent 

utslippstillatelse for det planlagte tiltaket. 

  

4. 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.  

 

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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