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Som innstilling 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

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

for oppføring av plastlagerhall tilknyttet eksisterende velferdsbygning på eiendommen 

gnr. 23 bnr. 80 i forbindelse med bedriftens oppdrettsvirksomhet i området. Det søkes 

om dispensasjon fra gjeldende LNFR område av kommunens arealplan. 

 

2. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (KPL 2022-2016-02) sin bestemmelse om 

LNFR område § 4.1, for oppføring av plastlagerhall tilknyttet eksisterende 

velferdsbygning på eiendommen gnr. 23 bnr. 80 på Kalak avslås, jfr. Plan- og 

bygningsloven (Pbl) § 19-2.  

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at den planlagte plasthallen med 

sine 288 m
2
 i sammen med tidligere tillate velferdsbygning på 123 m

2
 i et 

LNFR-område hvor det ikke tillates tiltak etter Pbl § 1-6 utgjør et større samlet 

byggetiltak, og det bør utarbeides detaljreguleringsplan for området. 

Utarbeidelse av detaljreguleringsplan vil påse en helhetlig og god utnyttelse av 

hele området fremfor at deler utbygges via dispensasjon. Samtidig vil en 

detaljreguleringsplan påse at offentligheten gis mulighet til å medvirke i 

prosessen. Det legges også vekt på at en sektormyndighet har uttalt seg negativt 

til dispensasjonen. 

 

3. Vilkår: 

 Videre utnyttelse av området i Kalak må skje via en detaljreguleringsplan for 

hele området. 

 

 

4. KLAGERETT 
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I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til Statsforvalteren. 

Klagen skal være skriftlig og sendes til Lebesby kommune. 

 

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

 

Det skal klart fremgå av klagen hvem som klager og kontaktinformasjon. Dersom 

klagen fremsettes av flere parter skal det fremgå hvem som representerer klagerne og 

kontaktinformasjon. 

 

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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