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Arkivsak: 19/166   

Sakstittel:  SØKNAD OM TOMT TIL BUSSGARASJE 35/2 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommune Formannskapet avslår søknad om tomt til garasje på eiendommen GID35-

2 og 35-114. 

Avslaget begrunnes med at formålet med tiltaket ikke er i henhold til kommunens planer for 

området. Området er viktig med tanke på fremtidig nyetablering eller utvidelse av 

fiskerirelatert virksomhet, som også er i samsvar med reguleringsplanens bestemmelser. 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

- Søknad om tomt 

- Kart 

 

Faktaopplysning: 

Arctic Coast AS søker om å kjøpe/feste tomt til bussgarasje med administrasjonslokale m.m. 

for bruk i turistnæring. 

Søknaden behandles av kommunen som grunneier. 

Området er regulert industri/lager – fiskerirelatert virksomhet. 

 

Vurdering: 

Tiltaket det søkes om er ikke i tråd med reguleringsplan for området. Industriområdet –I 101- 

er regulert til fiskerirelatert industri. Det ble inngått en bindende avtale med Kystverket, for å 

kunne få tilskudd fra staten til kai og industriområde, hvor kommunen gjennom 

reguleringsplanen skal sikre kai og tilstrekkelig bakenforliggende areal til formål fiskeri i 20 

år fra avtalen (2013) 

 

En tillatelse som omsøkt vil ødelegge muligheter for utvidelse av eksisterende fiskeindustri i 

området, og/eller for nyetableringer innenfor fiskerirelatert næring. 

Eksisterende bygninger (kroa og annekset) må rives ved en utvidelse av fiskerirelatert 

virksomhet. En tillatelse til omsøkte formål vil forringe verdien av området, og begrense 

mulighetene for fremtidig utbygging i henhold til gjeldende plan. 

Kommunen bør avslå søknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søker skriver at hvis deres virksomhet ikke defineres som maritim, så vil det søkes om 

dispensasjon (formodentlig fra reguleringsplanen for området). Det er her verdt å merke seg 

at selv om en slik dispensasjon gis etter Plan- og bygningsloven, så må ikke Lebesby 



kommune som grunneier rette seg etter en eventuell tillatelse, fordi en gjennomføring også 

krever grunneiers tillatelse. 

 

Det understrekes også at området ( I 101) er regulert til fiskerirelatert industri, og ikke 

maritim virksomhet. 
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