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Behandling: 

Yrja Hammers habilitet vurderes før behandling av saken. 

Hammer vurderes som inhabil og forlater møtet under behandling av saken.  

 

Forslag fra Lebesby Senterparti v/Thomas Wøhni: 

«Kommunen er til for folk og næringsliv, og Lebesby kommune er stålt av å være en 

næringsvennlig kommune. Utstedelse av straffegebyr til våre næringsliv bør ikke være et 

virkemiddel i den ordinære forvaltningen, men kun brukes i svært grove tilfeller. Vi er tjent 

med å søke konsensus også i vanskelige saker, slik at man skaper bolyst, bygger godt 

omdømme og er en næringsvennlig kommune. 

Vi ser at denne saken er av en slik karakter at det ifølge lovens bokstav kan utstedes et gebyr, 

men ser ikke at tiltakshaver har gjort annet enn hva han allikevel mest sannsynlig ville ha fått 

tillatelse til, og at tiltaket er med til bedre infrastrukturen i havnen på Veidnes. Allikevel så er 

dette en profesjonell aktør, slik at det bør komme en reaksjon. Vi foreslår derfor kun å 

redusere aktuelle gebyr til kr. 20.000.-» 

 

Votering: 

Innstilling:  3 for (Lise Rasmussen, Hans Einar Espeseth og Trond A Lie), 1 mot (Thomas 

Wøhni) 

Forslag fra SP: 1 for (Thomas Wøhni), 3 mot (Lise Rasmussen, Hans Einar Espeseth og Trond 

A Lie) 

*** Innstilling vedtatt mot 1 stemme 

 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

 

Vedtak DS 69/20, datert 5.11.2020, etter delegert myndighet fra Utvalg for plan, teknisk og 

miljø (PTM) opprettholdes. 
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Saken sendes Statsforvalteren i Troms og Finnmark (Tidligere kalt: Fylkesmannen i Troms og 

Finnmark) i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. 
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