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Arkivsak: 17/823   

Sakstittel:  SØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG 

DELINGSFORBUDET (PS 31/15 FRA KS) FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE 

PÅ KUNES  

 

 

Rådmannens innstilling: 
 
Lebesby formannskap gir samtykke etter plan- og bygningsloven § 13.1, 2. ledd fra kommunens 

midlertidige forbud mot tiltak i sjø (KS vedtak PS 31/15) for at søknad om plassering av 

flytebrygge og båt opp/ ned trekk på Kunes kan behandles i tråd med gjeldende lover og planer 

for området.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av flytebrygge og båt opp/ ned trekk 

vanskeliggjøre planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da det aktuelle området er nært 

tilknyttet et eksisterende regulert naustområde på Kunes. Området er allerede i dag tatt i bruk og 

de nevnte tiltak vil således gå inn i den aktivitet som i dag utøves på området. Selv om det gis 

samtykke må utbygger fremdeles søke kommune om landfeste for flytebryggen etter plan- og 

bygningsloven, samt avklare med Kystverket om tiltaket blir berørt av havne- og farvannsloven. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Søknad om samtykke for plassering av flytebrygge på Kunes, datert 3.8.2017. 

2. Kart med plassering, datert 3.8.2017. 

3. Kart med formålsområde. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune mottok den 7. august 2017 søknad fra Barents musikk- og kulturforum 

søknad om samtykke etter plan- og bygningsloven § 13-1 fra kommunestyrets nedlagte 

bygge- og delingsforbud mot tiltak i sjø, jfr. KS vedtak PS 31/15. Landfestet for flytebrygger 

er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-1 a). Tiltakshaver bør også sjekke 

eventuelt om annen lovverk kan påvirkes av tiltaket. 

 

Opplysninger om tiltakshaver: 

Søker:   Barents musikk- og kulturforum, 9742 Kunes 

Eiendom:  gnr. 14 bnr. 1, Kunes naustområde 

Koordinat:  Euref89 UTM 35, N – 7 805 122, Ø – 481 421 

 

Gjeldende plan for området: 

Gjeldende plan for området er på landsiden reguleringsplan for Kunes naustområde (RPL 

2022197707) hvor området er regulert til naust/ sjøhus tett plassering. 

 



På sjøsiden inngår arealet i kommunens kystsoneplan og formålet er definert som allment 

flerbruk. 

 

Midlertidig forbud mot tiltak i sjø, KS vedtak PS 31/15: 

Lebesby kommunestyre vedtok i møte den 24.6.2015 i sak PS 31/15 følgende: 

 

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Lebesby kommunestyre 

midlertidig forbud mot tiltak i sjø. Dette i forbindelse med revidering av kommunens 

kystsoneplan.» 
 

Dette betyr at ovennevnte tiltak er avhengig av samtykke fra Formannskapet (Delegert ansvar 

fra Kommunestyret, jfr. KS vedtak PS 51/17) etter plan- og bygningsloven § 13-1. Når 

samtykket foreligger kan søker få behandlet søknad om landfeste fra kommunen. 

 

Begrunnelse fra søker: 

Som resultat av mange innspill underveis de fire årene Kunesdagan har vært arrangert 

har to tiltak kommet frem som viktige bidrag for å skape bolyst og trivsel. 

 

Vi jobber med å få tillatelse for å sette opp tre gapahuker i nærområdet til Kunes. Vi 

hadde håpet at en eller flere gapahuker kunne vært satt opp allerede i fjord eller til sist 

påske men her må vi smøre oss med tålmodighet slik at alle tillatelser er på plass før 

etablering. Det vil ennå ta noe tid før dette er avklart, kanskje ikke før vinter// vår 

2018, da sametingets kulturavdeling har sendt innsigelse og skal gjennomføre 

befaring for kulturminner i ett av områdene. Befaringen vil ikke bli gjort før i august/ 

september 2017.08.18 

 

Det andre tiltaket som har vært foreslått er å etablere ei flytebrygge og ett områdde for 

å kunne sette ut å ta opp lystbåter. Vi henvender oss som initiativtaker for å be om 

samtykke fra plan- og bygningsloven for å kunne etablere festeanordning på land men 

også ankerfeste for å sikre brygga. Det planlegges at brygga skal kunne settes ut på 

våren og trekkes på land på høsten, altså ikke fast installasjon. Ved siden av 

flytebrygga planlegges det å etablere sted hvor det er mulig å rygge ut i fjæra med bil 

og tilhenger for å kunne sette ut og ta på land båter. Det bes om at Kystverket blir 

konsultert om etablering av fast ankerfeste av flytebrygga men også for eventuelle 

endringer i fjæra for å få til avlastings- og pålastingsrampe for båter. 

 

Vi har vurdert at området ved grillhytta eller mellom matrikkelnr 14/1/40 og 14/1/41 

som best egnede sted for slik installasjon. 

 

Barents musikk- og kulturforum vil på ett senere tidspunkt ta initiativ til å etablere en 

egen organisasjon (for eksempel Kunes brygge SA) som skal ha til formål å drifte og 

vedlikeholde flytebrygga. Det ville vært mest gunstig om kommunen sto som 

utbygger. Vi har vært i kontakt med produsent som kan prosjektere og levere brygga. 

Vårt mål er å kunne sette ut ei flytebrygge våren 2018. 

 

Vi ber om at samtykke etter plan- og bygningsloven blir behandler i rette instans så 

raskt som mulig. 

 

Vurdering: 



Av vedtaket fra kommunestyret fremgår det at det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak i sjø i 

påvente av ny kystsoneplan. Dette betyr i teorien alle tiltak uavhengig av størrelse og omfang 

som kommer i tilknytning med sjø. Eksempelvis utfyllinger i sjø, kaianlegg, moloutbygging, osv.  

 

Forbudet mot tiltak har en varighet på 4 år fra det tidspunkt det ble nedlagt. I plan- og 

bygningsloven § 13-3 åpnes det for at kommunen i særlige tilfeller kan forlenge forbudet. I 

kommentarene til loven sier miljøverndepartementet at det skal helt spesielle grunner til for å 

forlenge fristen. Hva som eventuelt kan være slike spesielle grunner, sies det ingenting konkret 

om. Som eksempel kan man tenke seg store riksveianlegg der planprosessen på grunn av 

konflikter mellom lokale og sentrale myndigheter bevirker at planprosessen trekker ut i tid. 

Kommunen må selv finne frem til en passende forlengelsesperiode. Det er ikke sikkert at 

forlengelsen må være på nye fire år. Vedtaket om fristforlengelse kan påklages.  

 

Lebesby kommune har igangsatt arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel med 

kystsoneplan og foreløpig fremdrift tilsier en ferdigstillelse i løpet av 2018. Utfra Pbl § 13-2 vil 

forbudet automatisk bli opphevet etter 4 år dersom det ikke forlenges. 4 års fristen går ut 

24.6.2019.  

 

På bakgrunn av at vedtaket i kommunestyret den 24.6.2015 ikke er begrunnet vil det ikke være 

mulig å vurdere virkningen av samtykket av bygg- og delingsforbudet for tiltak i sjø i forhold til 

begrunnelsen for at det ble innført forbud.  

 

Utfra 2. ledd i Pbl § 13-1 fremgår det at kommunen kan gi samtykke i at tiltak som er nevnt i 

første ledd blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre 

planleggingen.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen flytebrygge og båt opp/ ned trekk 

vanskeliggjøre planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da det aktuelle området er nært 

tilknyttet et eksisterende regulert naustområde på Kunes. Området er allerede i dag tatt i bruk og 

de nevnte tiltak vil således gå inn i den aktivitet som i dag utøves på området. Selv om det gis 

samtykke må utbygger fremdeles søke kommune om landfeste for flytebryggen etter plan- og 

bygningsloven, samt avklare med Kystverket om tiltaket blir berørt av havne- og farvannsloven. 

 

Lebesby kommunestyre må her ta stilling til om det skal gis samtykke eller ikke etter plan- og 

bygningsloven § 13-1 fra kommunestyrets vedtak PS 31/15 om midlertidig forbud mot tiltak i sjø. 

Ved avgjørelsen må Lebesby kommunestyre vurdere dette tiltaket opp mot den avgjørelsen/ 

begrunnelse som dannet grunnlag for at det ble fattet vedtak om forbud mot tiltak i sjø, sak PS 

31/15 den 24.6.2015. Dersom kommunestyret gir samtykke til dette tiltaket så vil 

administrasjonen behandle innkommende søknad på vanlig måte som om det midlertidige 

forbudet mot tiltak i sjø ikke gjelder for dette området.  

 

Dersom det ikke blir gitt samtykke vil søknaden bli lagt på vent frem til det midlertidige forbudet 

mot tiltak i sjø er opphevet. Når forbudet er opphevet vil saken bli behandlet på vanlig måte av 

administrasjonen. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 



  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


