
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 18/464   

Sakstittel:  SØKNAD OM GRUNNEIERS SAMTYKKE TIL TILTAK PÅ GID 

35/2  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1) Lebesby kommune ved formannskapet samtykker til bruk av grunn som omsøkt. Det 

må søkes om byggetillatelse i tillegg til grunneiers samtykke. 

 

2) Lebesby kommune vil dersom tiltaket iverksettes inngå en tidsbegrenset 

festeavtale(leie) for en periode på 5 år.  

 

3) Festeavtalen vil ikke bli forlenget ut over 5 år, og plasthallen må da rives, og 

eiendommen tilbakestilles slik den var. Kommunen er positiv til å selge arealet 

dersom det blir satt opp et permanent bygg til erstatning for plasthall. 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Søknad med vedlegg (18/464-1) 

 

Faktaopplysning: 

Nergård Polar Kjøllefjord AS søker om kommunens tillatelse til å sette opp en isolert 

plasthall midlertidig med bruksformål egnebuer – størrelse 15 x 30 m. 

 

Vurdering: 

Denne saken behandles som søknad om grunneiers tillatelse for del av bygning som berører 

GID 35-2, samt formannskapets samtykke jfr. krav i reguleringsplan 2022-2005-01 

Kjøllefjord § 4.1.15.2. 

Grunnen til at formannskapet må gi samtykke jfr. reguleringsplan for at tiltak skal kunne 

settes i gang, antas å være at man ikke ønsker en utbygging av området uten en helhetlig 

planlegging. Selv om dette fremmes som et midlertidig tiltak er det, erfaringsmessig, en 

tendens til at slike midlertidige bygg blir stående i årevis. 

Tiltakshaver er også avhengig av tillatelse etter Plan- og bygningsloven. Byggesaksavdelinga 

har informert søker om krav til dokumentasjon og saksgang. 

 

Teknisk sjef foreslo for rådmannen med denne bakgrunn følgende innstilling: 

Lebesby kommune ved formannskapet samtykker ikke til bruk av grunn som omsøkt. 

Kommunen er positiv til utvidelse av bygningsmassen, og er villig til å utvide festearealet når 

det foreligger plan om et permanent tiltak 

 

Rådmannen har i denne saken ikke fulgt tilrådningen fra teknisk sjef, bakgrunnen for det er 

flerdelt. For det første, og kanskje det viktigste, så er det et påtrengende behov for 

egnefasiliteter i Kjøllefjord for å sikre en stabil sysselsetting i fiskeindustrien. For det andre 

så er det rundt om i landet ikke uvanlig å tillate midlertidige bygg for å løse kortsiktige behov 

i næringslivet, og endelig så anser ikke rådmannen dette tiltaket å være til hinder for en 

helhetlig utbygging. Det er allerede gitt tillatelse til å sette opp fiskehjell på industriområdet, 



med vilkår: «Tiltaket skal fjernes snarest mulig dersom området er nødvendig for 

fiskerirelaterte virksomhet i området».  

 

For det omsøkte tiltaket så bør det settes tidsbegrensing på tillatelsen, slik at en forhindrer at 

dette blir permanent byggverk. 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Birger Wallenius 

  teknisk sjef 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


