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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 19.06.2017 

Sak: PS  51/17  

 

Resultat: Annet forslag vedtatt 

 

Arkivsak: 17/296 

Tittel: SAKSPROTOKOLL - OPPHEVING AV BYGGE- OG 

DELINGSFORBUD (TILTAKSFORBUD) I LEBESBY KOMMUNE - 

KS VEDTAK PS 31/15, DATERT 24.6.2015  

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra LTL v/Arnkjell Bøgeberg: 

Det er anledning i bygge- og delingsforbudet å avgrense områder i kommunen for bestemt 

aktivitet.  

Det innføres bygge- og delingsforbud i områdene som ikke er avsatt til Akvakultur 

(flerbruksområder). 

Det gis anledning til Akvakultur i hht. nåværende kystsoneplan 

 

Votering: 5 for, 12 mot. Forslag falt. 

 

Fellesforslag fra MDG, SV, Jan Olav Evensen, Maria Sørbø: 

Bygge- og delingsforbudet opprettholdes jf. kommunestyrevedtak juni 2015, som ble bekreftet 

av planstrategien i juni 2016. 

 

Votering: 8 for, 9 mot. Forslag falt 

Forslag fra LAP v/Sigurd K. Rafaelsen: 

Lebesby arbeiderparti har følgende forslag til vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å opprettholde bygge- og delingsforbudet. 

2. Lebesby kommunestyre vedtar å innhente ekstern kompetanse for slik å forsere arbeidet 

med areal- og kystsoneplan med sikte på ferdigstillelse til kommunestyret innen 2018.  

3. Lebesby kommunestyre gir formannskapet fullmakt til å gi samtykke i saker vedrørende 

bygge- og delingsforbudet. Dette vil være eksempelvis flytebrygger, levendelagring av hvitfisk, 

forsøksmærer o.l. 

Fullmakt gjelder ikke nye oppdrettskonsesjoner eller flytting av eksisterende. 

Votering: 9 for, 8 mot. 

Som forslag fra LAP 

*** vedtatt mot 8 stemmer. 

Vedtak: 
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1. Lebesby kommunestyre vedtar å opprettholde bygge- og delingsforbudet. 

2. Lebesby kommunestyre vedtar å innhente ekstern kompetanse for slik å forsere arbeidet 

med areal- og kystsoneplan med sikte på ferdigstillelse til kommunestyret innen 2018.  

3. Lebesby kommunestyre gir formannskapet fullmakt til å gi samtykke i saker vedrørende 

bygge- og delingsforbudet. Dette vil være eksempelvis flytebrygger, levendelagring av hvitfisk, 

forsøksmærer o.l. 

Fullmakt gjelder ikke nye oppdrettskonsesjoner eller flytting av eksisterende. 
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