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Behandling: 

 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon etter Plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1, 

datert 1.8.2018, fra kommunens arealplan bestemmelse om LNF-C sone og 

reguleringsplan for Lebesbyelva boligområde sin bestemmelse om lekeplass for 

etablering av parkeringsplass og adkomstvei til Lebesby hytteområde. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (KPL 2022200301) sin 

bestemmelse om LNF-C sone og Lebesbyelva boligområde (Rp 2022198301) sin 

bestemmelse om lekeplass for etablering av parkeringsplass og adkomstvei til Lebesby 

hytteområde, jfr. Pbl §§ 19-2. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med dispensasjon for etablering av ny veg og parkeringsplass til Lebesby hyttefelt enn 

de ulemper dette skaper for dyreliv, landskapet og planens bestemmelser. Det legges 

stor vekt på at dette er en forbedring av trafikksituasjonen for Lebesby hyttefelt. Ved 

etablering av ny veg og parkering vil det bli skapt et naturlig skille mellom etablert 

tettstedsområde og fritidsinteressene. Hyttefolket vil samtidig ikke være avhengig av å 

kjøre gjennom boligfelt for å komme frem til hyttene. Kommunen ser positivt på at 

vegvesenet har gitt utvidet bruk av avkjørsel for det planlagte tiltaket. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen:  

 Det skal etableres egnet erstatningsarealer for lekeplass i nærområdet. 



Postadresse: Besøksadresse: 

  Telefon: 97 99 09 11 

9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks:  

 Under etablering av parkeringsplass og veitrase skal det tas hensyn til 

registrerte kulturminner og eventuelle utbedringer av veiadkomsten forsøkes 

gjort mot område for massetak fremfor mot kulturminne lokalitet ID 56662. 

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år, 

jfr. PBL § 21-9.  

 

4. Kulturminner  

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

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 (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen.  

Klagen skal 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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