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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Utvalg for Plan- teknisk og miljø   

Møtedato: 21.03.2017 

Sak: PS  7/17  

 

Resultat: Innstilling vedtatt 

 

Arkivsak: 16/1594 

Tittel: SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTTAK 

AV FJELL- OG NATURMASSER FRA KOMMUNENS AREALPLAN 

FOR STORE MÅSEVANN. ADAMSELV  

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

***Enstemmig 

 

Vedtak: 

Tiltakshaver/adresse: Statkraft Energi AS Region nord, Postboks 84, 8502 Narvik 

Tiltaksadresse: gnr. 16 bnr. 1 og gnr. 18 bnr. 1, Laksefjordvidda i Lebesby kommune 

Planstatus: Kommunens arealplan - LNF-C sone 

Søknad mottatt: 11.11.2016 

Type søknad: Søknad om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra Planbestemmelser 

    

    

    

Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1fra: 

Bestemmelse i kommuneplanens arealdel: LNF-C sone 

Gjennomføring av nødvendige oppgraderingstiltak på eksisterende damanlegg ved Store Måsevann. 

Uttak av naturmasser fra eksisterende steinbrudd, grustak, morenetak og et nytt steinbrudd sør for 

dam Nordvesteidet. 
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Etter en helhetsvurdering mener kommunen at det i denne saken foreligger klart større fordeler i 

form av sikringstiltak på eksisterende damanlegg for å imøtekomme fremtidens klimautfordringer 

(Flomverdier) fremfor de økte ulemper som tiltakene i marken medfører lokalt dyreliv og landskap. 

Det tillegges også vekt at grunneier har gitt sin tillatelse og ingen av sektormyndighetene var imot 

eller varslet klage. 

    

Generelle vilkår 

Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/arealplan for området og 

gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

Tiltaket skal i utforming og farge ikke utføres slik at det skjemmer omgivelsene. 

  

Spesielt om 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 (Ingen må - uten at det er lovlig etter § 8 

- sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 

eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at 

dette kan skje. ) - skal melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den 

utstrekning det kan berøre kulturminnet. 

  

Innsynsrett 

Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18. 

  

Klagerett 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal sendes 

Lebesby kommune. 

Klagefrist er 3 uker regnet 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. 

  

Gebyr 

Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr jfr. Forskrift om gebyr for behandling / 

forvaltning etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (lokal forskrift for Lebesby kommune). 

Gebyrforskriften ligger på kommunens hjemmeside: www.lebesby.kommune.no  
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