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Arkivsak: 17/823   

Sakstittel:  SØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG 

DELINGSFORBUDET (PS 51/17 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 og PS 51/17) for at 

søknad om plassering av flytebrygge og båt opp/ ned trekk ved Solbakken på Kunes (eiendom 

gnr.15 bnr. 2 og 16) 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 LNF-A sone hvor det tillates spredt bolig-, ervervs- og 

fritidsbebyggelse 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 og andre søknadspliktige 

tiltak etter plan- og bygningsloven, samt avklare med Kystverket om tiltaket blir berørt av 

havne- og farvannsloven. 

 

 

Saksutredning: 
… &&& Sett inn saksutredningen under &&& 

Vedlegg: 

1. Søknad om endring av tidligere samtykke i PS 101/17 fra Formannskapet. 

2. Redegjørelse av ny plassering. 

3. Områdekart 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune mottok den 12.1.2019 søknad fra Barents musikk- og kulturforum søknad 

om samtykke endring av opprinnelig vedtak til oppsett av flytebrygger etter plan- og 

bygningsloven (Pbl) § 13-1 fra kommunestyrets nedlagte bygge- og delingsforbud mot tiltak i 

sjø, jfr. KS vedtak PS 31/15 og etterfølgende vedtak PS 51/17. Landfeste for flytebrygger, 

adkomst, parkering og vei er søknadspliktig etter 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. 15 bnr. 2 og 16, Kunes 

Koordinat:  Euref89 UTM 35, N – 7 805 300, Ø – 481 916 

 

 

Gjeldende plan for området:  



Gjeldende plan for området er kommunens arealplan (KPL 2022200301) hvor det aktuelle 

området er definert som LNF-A sone med følgende bestemmelser: 

 

Innenfor denne sone kan det tillates spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse. 

Avstanden mellom de enkelte bolig- / bygge enhetene må ikke være mindre enn 50 

meter.  

 

Oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet ved 

alminnelig høyvann er ikke tillatt. 

 

Midlertidig forbud mot tiltak i sjø, KS vedtak PS 31/15 og PS 51/17:  

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.»  

 

Lebesby kommunestyre vedtok i møte den 19.6.2017 i sak PS 51/17 følgende: 

 

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

 

2. Lebesby kommunestyret 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. 

 

 

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: 

 

Vi viser til tidligere vedtak i formannskapet av 10.oktober 201 7 i saksnr PS 101 /17 

om samtykke fra bygge- og delingsforbudet til oppsett av flytebrygge i Kunes. I 

vedtaket ble det da gitt samtykke for oppsett i nærheten av naustområdet.  

 

I løpet av 201 7 og 201 8 fikk vi beregninger som viste at dette ville bli en altfor dyr 

løsning i tillegg kom det innsigelse fra en av de private som fester nausttomt og mye 

trafikk og forstyrrelser.  

 

Vi ser nå på alternativ løsning på østsiden av Storfjordbotn. Her er det to private 

grunneiere som eier grunn som det vil være behov for å disponere. Det er Jorunn 

Tornvik som ei er grunn der det vil være behov for tilførselsvei og parkeringsplass og 

Bjørn Simonsen som eier grunn der innfesting til flytebrygge planlegges.  

 



Vi søker nå, under forutsetning av langvarige avtaler med grunneierne, om samtykke 

fra bygge- og delingsforbudet for å flytte flytebryggeplanene til østsiden av 

Storfjordbotn. Se vedlegg. 

 

Etablering av flytebrygge på vestsiden ved naustområdet i Kunes ble konkludert som 

kostnadskrevende og heller ikke positivt mottatt av alle. Argument som ble brukt var 

det vil hindre sportsfiske langs fjæra men hovedargumentet er at det blir svært dyrt å 

anlegge brygge i området da det må bygges stor fylling på land. Vi ser n å på ett 

område på østsiden av Storfjordbotn . Det er to grunneiere som må gi sitt samtykke 

før arbeidet kan fortsette.  

 

Jorunn Tornvik eier grunn der det planlegges vei og oppstillingsplass. Bjørn 

Simonsen eier grunn der flytebryggen er tenkt satt fast mot land.  

 

Det må etableres en Kunes bryggeforening som da må kunne få en 100- årig kontrakt 

med grunneierne slik at tilgang til området ikke hindres av etterkommere og at 

bestemmende og bevilgende myndigheter samt utlånere vet at det er langvarige 

kontrakter med grunneierne.  

 

I utgangspunktet skal dette være ei allmenn brygge men at den enkelte må betale seg 

inn for å ha tilgang til parkering og båtplass. Bygga vil da være allmenn for å kunne 

legge til med båt men det kan da ikke forventes at båter kan bli liggende ved brygga 

uten å betale for seg.  

 

En forening, Kunes Brygge, (KB) må etableres og det må tegnes/tinglyses kontrakt 

med grunneiere.  

 

KB må tegne kontrakter med de som vil kjøpe seg inn i brygga og sette sum for årlig 

leie.  

 

De som kjøper seg inn kan senere fragi seg plassen uten å få tilbakebetalt 

førstegangssummen.  

 

Nyetablerere må kjøpe seg inn på samme måte som de som er med i oppstarten.  

 

KB må budsjettere investeringskostnader for etablering av:  

- vei  

- parkering 

- gangvei til brygge  

- innfesting av brygge  

- landgang  

- brygge  

- utriggere  

- bølgebryter nord for brygga  

- strømkabel til brygga (ikke første prioritet)  

 

KB må budsjettere med årlige driftsinntekter og driftskostnader.  

 

Det bør planlegges plass til 20 båter på sørenden av brygga. Nord - og vestenden 

brukes som korttidsplasser.  



 

Tidligere samtykke fra Lebesby kommune må søkes endret til å gjelde planlagt 

område.  

 

Det må etableres kontakt med produsent/entreprenør som kan kostnadsberegne 

brygge, bølgebryter, strømkabel og vei inkludert parkering. 

 

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 av flytebrygge og båt opp/ ned trekk 

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

nært tilknyttet et eksisterende LNF-A sone hvor det tillates spredt bolig-, ervervs- og 

fritidsbebyggelse 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 og andre søknadspliktige 

tiltak etter plan- og bygningsloven, samt avklare med Kystverket om tiltaket blir berørt av 

havne- og farvannsloven. 

 

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

bygningsloven § 13-1 fra kommunestyrets vedtak PS 31/15 og PS 51/17 om midlertidig 

forbud mot tiltak i sjø. Ved avgjørelsen må Lebesby formannskap 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 og sak PS 51/17 den 19.6.2017. Dersom 

formannskapet 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 eventuell 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. 

 


