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LEDERAVTALE RÅDMANN 

 

Saksbehandler:  Bjørn Arild Petersen Arkiv: 420   

Arkivsaksnr.: 10/399  Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13 
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ØKONOMIRAPPORTERING NR. 4/2010 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 151   

Arkivsaksnr.: 10/408   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 37/10 Formannskapet 27.04.2010  
 

Innstilling: 

 

Lebesby formannskap tar økonomirapport nr 4/10 til orientering. 

 

 

Dokumenter: Rapport fra den enkelte sektor 

  Regnskapsrapport fra Økonomisjefen 

                        Budsjett 2010 

 

Faktaopplysning:  

 

 

Rapport legges frem i møte som tidligere. 

 

Dette er en regnskapsrapport som også vil si noe om utviklingen for 1. tertial. Denne rapporten 
går til og med 20. april, men i vil for ordens skyld kjøre ut ny rapport sist i måneden. 

 

 

Konsekvenser for miljøet: 
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KULTURPRISEN 2010 

 

Saksbehandler:  Ingebjørg Liland Arkiv: 076   

Arkivsaksnr.: 10/130  Midlertidig Sperret Ofl §4 
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SØKNAD OM BOLYSTMIDLER FRA KRD 

 

Saksbehandler:  Hege Johansen Arkiv: C01   

Arkivsaksnr.: 10/428   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 39/10 Formannskapet 27.04.2010  
 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap stiller seg positiv til at administrasjonen jobber videre med 
søknaden om bolystmidler. 

2. Nærmere informasjon rundt prosjektplan og økonomiske forpliktelser legges fram i et 
senere møte. 

 

 

Dokumenter: 

Søknad om bolystmidler til KRD. 

Faktaopplysning: 

Ungdomssatsing Nordkyn (ungdomsprosjektet) er inne i siste prosjektår. Prosjektet har fått 
mye oppmerksomhet utenfor Nordkyn, både i andre kommuner og i lokale og nasjonale 
medier. Utviklingsavdelingen i Lebesby kommune ble tidligere i vinter kontaktet av Per 
Øyvind Voie, som følger opp ungdomsprosjektet fra fylkeskommunens side. Voie ønsket å 
høre om det var interesse i Lebesby og Gamvik for å søke på en ny tilskuddsordning fra 
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), som går på bolyst. Fylkeskommunen ser for seg 
en form for videreføring av ungdomsprosjektet, med en litt annen profil. Vi har også fått 
signaler fra KRD på at de ønsker å se på muligheter for videreføring av arbeidet i 
ungdomsprosjektet. 

 

Utviklingsavdelingen i Lebesby kommune, ungdomsprosjektets to koordinatorer (Linda Persen 
i Lebesby og Øyvind Berg i Gamvik), leder for Nordkyn Utvikling og personalsjef i Gamvik 
hadde et arbeidsmøte hvor ideér til et nytt prosjekt ble drøftet. Vårt forslag til prosjekt har fått 
navnet ”TV Nordkyn”. I ungdomsprosjektet har ett av de mest vellykkede satsingsområdene 
vært film. I TV Nordkyn ønsker vi å spisse prosjektet mot nett-tv og en felles nettportal. TV 
Nordkyn vil være en nyskapende nett-tv og nettportal som engasjerer, aktiviserer og 
markedsfører Nordkyn og kysten av Finnmark. Vi ønsker å være først med å etablere en slik 
nett-tv for to kommuner sammen. Ungdom i alderen 13-30 år skal være de viktigste 
samarbeidspartnere. De skal være både produsenter og brukere av nett-tv’en og nettportalen.   

 
TV Nordkyn skal inneholde programmer som forteller om livet på Nordkyn, vise hva som 
skjer her, underholdning og faktaprogrammer. Nettsiden vil i tillegg til nett-tv også inneholde 
en digital oppslagstavle med egne menyer som har oppdatert informasjon om fritidsaktiviteter, 
jobber, boliger, annen relevant informasjon, samt linker til andre nettsider på Nordkyn. 
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Søknaden om bolystmidler som ble sendt Finnmark fylkeskommune 21. april, er vedlagt 
(vedlegg 1). I tillegg til denne søknaden er det blitt laget en 2 minutters film som viser 
prosjektidéen i praksis. Følgende forslag til budsjett og finansieringsplan ble også oversendt: 

 

Budsjett 

Gjennom arbeid med nettsider, film og radio har vi erfart at dette er ressurskrevende, og 
spesielt når vi snakker om interkommunalt samarbeid. Vi ser derfor nødvendigheten av å ha 
ressurser nok for å kunne gjøre en god jobb på vegne av begge kommunene.  Vi har satt opp 
forslag til budsjett som er slik: 

 

Prosjektleder Nordkyn på Nett, administrasjon     kr.    500.000 

Prosjektmedarbeider nett-tv og radio       kr.    500.000  

Reiseutgifter i forbindelse med nett, tv og radioinnslag   kr.    100.000 

Arrangement, utstyr, kompetanseheving, teknisk support    kr.    300.000 

Kontorleie, administrasjonsutgifter, lisenser, styreutgifter   kr.    100.000 

Sum          kr.  1.500.000 

 

Finansieringsforslag pr år 

Kommunal- og Regionaldepartementet     kr.    750.000 

Finnmark Fylkeskommune       kr.    300.000 

Gamvik kommune        kr.    225.000 

Lebesby kommune        kr.    225.000 

Sum           kr. 1.500.000 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Tiltaket har ingen direkte konsekvenser for miljøet. 

 

Vurdering: 

Det er svært positivt at arbeidet som er lagt ned i ungdomsprosjektet vekker interesse utenfor 
Nordkyn. Det at både KRD og Finnmark fylkeskommune har ytret ønske om en videreføring 
av prosjektet, er tegn på at vi har gjort mye riktig. Tilbakemeldinger fra ungdom er også gode. 
Vi kan imidlertid fremdeles gjøre mye for å bedre kontakten på tvers av kommunegrensene, og 
innad i kommunene, og prosjektet TV Nordkyn legger opp til nettopp det. Prosjektet vil være 
nyskapende, det legger opp til å involvere hele lokalsamfunnet, ungdom vil lære mer om 
filmfaget og vil bli bedre kjent med egne kommuner, og det kan bli en spennende 
markedsføringskanal for Lebesby og Gamvik. 
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AVKLARING AV FORVALTNINGSFORHOLD VED OMRÅDET VED 
NYKAIA/HURTIGRUTEKAIA 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: P00   

Arkivsaksnr.: 10/430   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 40/10 Formannskapet 27.04.2010  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar at Lebesby- Kjøllefjord havn KF skal være 
forvaltningsmyndighet over kommunens eiendom i havnerelatert område, og/ eller 
områder i tilknytning til  havneinnstallasjoner. 

2. Endringer innarbeides i foretakets vedtekter 
3. Det skal utarbeides klarer retningslinjer for festeavgifter m.v. for område. 

 

 

Dokumenter:   

- Vedtekter/retningslinjer for Lebesby- Kjøllefjord Havn KF 

-  Reguleringsplan nr. 32 Kjøllefjord 

-  Vedtak i Havnestyre 

-  Vedtak i Lebesby formannskap 

 

Sakens bakgrunn:  

Saken legges frem med bakgrunn i at det har oppstått uoverensstemmelse i forholdet 
myndighet/ mandat overfor området, forvaltningsmyndigheten, bruken av området, punktfester 
m.v. Med bakgrunn i dette er meldte kartforretning trukket tilbake. Saken er uavklart. 

 

Faktaopplysning: 

 
Saken er blitt behandlet både i Havnestyret og i Lebesby formannskapet, og det er vedtak fra 
begge parter som tyder på at søknad fra Sørbø imøtekommes under visse forutsetninger. Noen 
forutsetninger  er ikke til stede. Imidlertid er det slik at det ikke kan anlegges noe på området 
før det har vært fradeling (kartforretning). Uklarheter om bruken av området sett i forhold til 
andre forhold, sikkerhet, miljø m.v. må avklares. 
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Til Imagine Nordkyn AS 
9790 KJØLLEFJORD 
 
 

Saksnr. Arkivkode               Vår dato: Avd/Sek/Saksb. 
09/1332                          04.11.2009 P28 /RAD/SADM/ODBI 
    
SØKNAD OM Å FÅ TILLATELSE TIL UTSETTING AV 
FLYTEBRYGGE 
 
MELDING OM VEDTAK 
Fra møtet i Havnestyret den 23.10.2009, saksnr PS  4/09. 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

Havnestyret, (Lebesby-Kjøllefjord havn), vedtar å gi Imagine Nordkyn a/s tillatelse til å sette 
ut en mindre  flytebrygge på innsiden av moloen ved ekspedisjonen. 

Det gis også tillatelse til å sette opp en platting, (3 x 4-meter), med landgang frem til 
flytebrygga. 

 

Vilkår: 

- Det skal betales leie tilsvarende 1-båtplass i flytebrygga. (reguleres iht. 
avgiftsregulativet). 

- Avtalen gir ikke rett til lagring av utstyr m.m. på landområdene. 
- Brygga må ikke være til hinder for evt. utsett av en ny og større flytebrygge. (evt. 

flytting lengre ut på moloområdet kan bli aktuelt). 
- Det må påregnes at området avstenges i forbindelse med lasting- og lossing av 

godsfartøy. (Sikringstiltak ISPS). 
- Havneforetaket tar ingen ansvar for evt.  problem som oppstår ved isdannelse i 

havneområdet. 
- Snørydding utover ekspedisjonens bruksområder vil ikke bli foretatt. 
- Brygga skal ikke være større enn 25-kvm. 
- Det gis ikke anledning til framleie av brygga, eller deler av denne til andre fartøy. 
- Avtalen kan sies opp av begge parter med 3-mnd varsel. 
- Utsett og plassering foretas eller avtale med havneforetaket. 

 
 
Utvalg: Formannskapet   
Møtedato: 18.12.2009 
Sak: PS  180/09  
 
Resultat: Innstilling vedtatt 
 
Arkivsak: 09/1688 
Tittel: SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM  
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Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Vedtak: 
Eiendom / adresse: 

GID 35/2 / Innenfor molo ved hurtigrutekaia. 

 

Tiltakshaver / adresse 

Imagine Nordkyn AS, Postboks 373, 9790 KJØLLEFJORD 

 

Søknad om tillatelse til tiltak etter Plan- og bygn ingsloven § 93. første ledd (a-j): 

h) Deling av eiendom eller opprettelse av enhet som kan festes bort i mer enn 10 år. Slik tillatelse er 
ikke nødvendig for deling som skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan. 

 

Type søknad: 

Ett trinns søknad datert: 11. desember 2009 

 

Vedtak 

Lebesby kommune gir i medhold av Plan- og bygningsl oven § 63, § 66 og § 68, og i samsvar 
med bestemmelser gitt i reguleringsplan 2022/32 Kjø llefjord § 4.3.10 bokstav b, tillatelse til 
deling av eiendom i henhold til søknad og kart. 

 

Punktfeste eventuelt avgrenset areal/strandlinje ut enfor molokant. Bruk av grunnen skal 
være næringsrelatert innenfor havturisme eller anne n marin næring, til anlegging av 
brygge/flytebrygge med eventuell sjøbod på fast bry gge. 

Lebesby – Kjøllefjord Havn KF må gi sitt samtykke t il delingen før det kan gjennomføres 
kartforretning. 

 

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. 

Berørte parter 

Mottaker: Imagine Nordkyn AS, Postboks 373, 9790 KJØLLEFJORD 

Kopimottakere: Lebesby - Kjøllefjord Havn KF, 9790 KJØLLEFJORD 
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Videre saksgang 

Søker vil bli fakturert for gebyr for kartforretning når rekvisisjon foreligger. 

Når betaling for kartforretning er mottatt vil berørte parter bli innkalt til kartforretning. 

Kartforretninger med grensemerking og oppmåling blir utført i perioden juni - oktober. 

Når kartforretning og oppmåling er gjennomført vil det bli utarbeidet målebrev som tinglyses og 
utstedes til hjemmelshaver. 

 
 
Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 

Det er viktig at Lebesby kommune som eiendomseier har klare retningslinjer på hvordan 
områder i tilknyting til sjøarealer forvaltes. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL § 19-1 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 6/5  

Arkivsaksnr.: 09/1711   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 41/10 Formannskapet 27.04.2010  
 

Innstilling: 

Vedrørende Kaare Vennerøds søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-1 for 
tiltak på eiendommen GID 6/5 (Boazoluokta). 

Lebesby kommune avslår søknad om dispensasjon etter Plan- og bygningsloven § 19-1, 
fra kommuneplanens arealdel om byggeforbud i LNF sone C, og plan- og bygningsloven 
§ 1-8 om forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag. Reindriftsforvaltningen Øst – 
Finnmark og Fylkesmannen i Finnmark har i høringsrunden uttalt seg negativ til 
dispensasjon til omsøkt tiltak. Lebesby kommune vektlegger disse synspunktene og 
avslår søknaden i henhold til Plan- og bygningsloven § 19-2, andre og fjerde ledd. 

 

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. 

 

Vedtak sendes til: Kaare Vennerød, Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune og 
Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark. 

 

Dokumenter: 

Søknad om dispensasjon med 3 vedlegg 

Høringsbrev 

Foreløpig uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark 

Uttalelse fra Sametinget 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark 

Uttalelse fra Finnmark fylkeskommune 

Endelig uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark 
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Faktaopplysning: 

Kaare Vennerød søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedrørende byggeforbud 
i LNF sone C, og fra Plan- og bygningsloven § 1-8 om bygging i 100 meters beltet. 

Søknaden har vært ute på høring. Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark og Fylkesmannen i 
Finnmark går i mot søknaden. Finnmark fylkeskommune må befare området før endelig 
uttalelse kan gis. Sametinget har ingen merknader til omsøkte tiltak. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

 

Vurdering: 

” Plan- og bygningsloven § 19-2. Dispensasjonsvedtaket 

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.  

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler.  

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.  

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer 
og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.” 
 

Fylkesmannen i Finnmark hevder at tiltaket er i strid med nasjonale føringer og fylkesplan for 
Finnmark. En kan ikke se at fylkesmannen har rett i sin vurdering av området som inngrepsfritt 
da området ligger mellom 2 LNF B områder, Aronneset der det tillates 4 spredte fritidsboliger 
og Skjelvika der det tillates 5 spredte fritidsboliger. 

Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark hevder at tiltak i området vil være til skade eller 
ulempe for reindrift. I følge distriktsplan for Reinbeitedistrikt 14 er området det søkes i 
betegnet som vårbeite 2 og høstbeite 2, og en kan ikke se ut i fra distriktsplanen at dette er 
kalvingsland slik reindrifta hevder. 

 

Jfr. pbl § 19-2 (andre ledd) skal fordelene ved å gi dispensasjon være større enn ulempene, en 
kan ikke se at tiltaket vil gi særlige fordeler for samfunnet generelt. En kan allikevel ikke se at 
tiltaket vil være til skade slik Fylkesmannen i Finnmark og Reindriftsforvaltningen Øst- 
Finnmark hevder. 
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En kan heller ikke se at plassering i strandsonen skulle medføre noen ulempe sett i forhold til 
den enorme delen av strandsonen i kommunen som er inngrepsfri. 

 

Med bakgrunn i det som står i pbl § 19-2 bør kommunen allikevel avslå søknaden og eventuelt 
fremme området som et LNF B område ved neste rullering av arealplanen. 

Søker har jo mulighet å søke om feste for fritidsbolig i samme område, i Skjelvika eller på 
Aronneset der det er Fefogrunn som kan bebygges med hjemmel i arealplanen. 
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NYE KOMMUNALE BOLIGER - UTREDNINGER 

 

Saksbehandler:  Kjell Wian Arkiv: 613   

Arkivsaksnr.: 10/159   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS / Formannskapet 26.02.2010  
PS / Kommunestyret   
PS 42/10 Formannskapet 27.04.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby formannskap vedtar: 

1. Å innhente tilbud/anbud på 2 boliger som skal settes opp i Snattvika 

2. Starte prosjekteringen av bolig på tomt ved LHL-bygget 

3. Starte prosjekteringen av boligen i Bruveien 8. 

4. Dersom kommunen får hånd om boligen i Kirkeveien 45 startes prosjekteringen av denne. 

5. Det settes av kr. 250.000 til arbeidene. 

 

Dokumenter: 

Oversikt over aktuelle tiltak 

 

Faktaopplysning: 

Det vises til vedtak i kommunestyret PS 9/10 om utbygging av 4-6 leiligheter i Kjøllefjord. 

Administrasjonen har som en begynnelse sett på flere alternativer, se vedlegg. Her er forslag 
om å bygge 2 leiligheter i Snattvika i nederste del av feltet, på andre siden av veien hvor 
kommunen har bolig i dag, beregnet på 1-2 personer, ca 90 m2 og anslått kostnad på  1,7 mill. 
kroner pr. bolig. Disse boligene må tilpasset de andre boligene i denne delen av feltet. 

Videre foreslås å bygge bolig på parkeringsplassen like ved LHL-bygget. Her er det mulig å 
plassere en bygning med en grunnflate på opptil 160 m2 som vil gi plass til 2 store leiligheter 
beregnet på familier på 4-6 personer, antatt kostnad med kjeller ca. 4,5 mill. kroner. 

Kjøp av Kirkeveien 45 vil kunne bygges om til 2 leiligheter. Her er en noe usikker på 
kostnadene da en ikke har oversikt over byggets tilstand. 

Kommunen disponerer boligen i Bruveien 8. Denne kan restaureres og leies ut til målgruppe. 

Antatt kostnad vil bli over 1mill. kroner.  

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 



  Sak 42/10 

 

 Side 15 av 19   
 

 

Vurdering: 

Utbygging i Snattvika kan starte først da boligtomtene er klare og det er snakk om boligtype 
som produseres av ferdighusleverandører. OBS leveringstiden og anbudsprosessen. 

Ny bolig ved LHL-bygget krever mer tilpasset prosjektering og det er urealistisk å komme i 
gang med byggearbeider i år. 

Restaureringsprosjektene i Kirkeveien og Bruveien må prosjekteres men kan komme i gang 
relativt raskt, dvs være ferdig i 2011. 

Foranstående tiltak vil gi 6-7 leiligheter ferdig innen 2011. 

 

En vil fra administrasjonens side foreslå og starte med tiltakene i Snattvika, med å finne 
hustype og pris på byggesettene event. ferdigbygget/nøkkelferdig. 

Videre at en starter med å få prosjektert bygningen ved LHL-bygget, i Bruveien og event. i 
Kirkeveien hvis kommunen erverver dette huset. 
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SØKNAD OM ETABLERING AV KOMMUNAL VEI FRAM TIL EIEND OMMEN 
GID 36/1/116 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 36/1/116  

Arkivsaksnr.: 10/175   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 43/10 Formannskapet 27.04.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune innvilger søknad fra Rolf O. I. Jenssen om etablering av kommunal vei 
frem til eiendommen GID 36-1-116, Chr. Horsts vei 37 A, under forutsetning av at 
hjemmelshavere/ festere til eiendommene GID 36-1-80 (Chr. Horsts vei 37) og GID 36-1-82 
(Chr. Horsts vei 39) er villig til å avstå areal til veien. 

Teknisk etat skal snarest ta kontakt med rettighetshavere til eiendommene for å forsøke å 
erverve nødvendig areal. 

 

Dokumenter: 

Søknad fra Rolf O. I. Jenssen 

 

Faktaopplysning: 

Rolf O. I. Jenssen søker om at kommunen erverver grunn for etablering av kommunal veg 
frem til hans eiendom GID 36-1-116. 
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Ønsket veiareal er merket grønt. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

 

Vurdering: 

I henhold til gjeldende reguleringsplan har eiendommen GID 36-1-116 rett til adkomst til 
kommunal vei. På reguleringsplanen er det tegnet inn vei fra sør, men tiltak på eiendommen 
GID 36-246 gjør dette vanskelig. Beste løsning anses å være som omsøkt, og hvis 
rettighetshavere til berørte eiendommer godtar denne løsningen ser en ingen grunn til å gå i 
mot søknaden. 

Hvis det ikke lykkes å erverve grunn til etablering av vei, må kommunen vurdere andre 
løsninger, da eiendommen har krav på adkomst. 
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SØKNAD OM ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR KUNES CAMP ING 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 14/1/19  

Arkivsaksnr.: 10/316   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 44/10 Formannskapet 27.04.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune godkjenner omsøkte byggeplan for eiendommen GID 14-1-19 Kunes 
camping. Arealdisponeringen anses å være i tråd med gjeldende reguleringsplan. Det tillates 
ikke etablering av bygninger som tilbygg til campingvogner m.m. (spikertelt) på 
oppstillingsplassene, men noen av caravanoppstillingsplassene kan omdisponeres til tomt for 
campinghytte for utleie hvis ønskelig. 

Tiltaket (veianlegg, bygninger m.m.) må i tillegg søkes godkjent etter Plan- og bygningsloven 
§ 93. 

 

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. 

 

Dokumenter: 

Søknad om endring av bebyggelsesplan for Kunes camping m/ vedlegg 

Tidligere godkjent bebyggelsesplan/arealdisponeringsplan 

Gjeldende reguleringsplan 

 

Faktaopplysning: 

Kunes opplevelse & Handel AS søker om endring av tidligere godkjent 
bebyggelsesplan/arealdisponeringsplan. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 
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Vurdering: 

En kan ikke se at planen slik den foreligger er i strid med gjeldende plan 

Det kan tenkes at hvis det er aktuelt med langtidsparkering av campingvogner kommer 
krav/ønske om spikerteltetablering. 

Hvis det er ønskelig med etablering av spikertelt i tilknytning til oppstillingsplassene anses 
ikke arealbruken å være i henhold til gjeldende plan og området må omreguleres. 

 

 

 

 


