
Lebesby kommune 
 

 

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no   
Postboks 38 Strandveien 152 Telefon: 7849 9555 Bankkonto: 4961.72.00235 
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 7849 8467 Bankkonto skatt: 6345.06.20221 
 www.lebesby.kommune.no org.nr.:  940 400 392 

 

 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 
 

Møtested: Formannskapssalen   
Møtedato: 27.04.2010 Tid: kl. kl. 08.30 
 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Bård Rasmussen 

 
Forfall: Leif Yngve Wallenius, Thord Karlsen, Elisabeth Lyngedal, Harald 

Larssen 
Varamedlemmer: Bjørn Pedersen, Jan Erling Akselsen 
Fra adm. (evt. andre): Bjørn Arild Petersen, Kjell Wian, Christian Rokkestad, Peter Berg 

Mikkelsen 
  
Innkalling: Ok. 
Merknader: Ok. 
Behandlede saker: 36 – 45.10 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
Kjøllefjord, 6. mai 2010 
 
 
Stine Akselsen 

  
Johnny Myhre 

  
Bjørn Pedersen 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
 
 
Jan Erling Akselsen 

  
Bård Rasmussen 

  
 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
 
 
 

  
 

  
 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
36/10 10/399 Unntatt offentlighet ofl §13 Ofl §13  
 LEDERAVTALE RÅDMANN  

 
37/10 10/408   
 ØKONOMIRAPPORTERING NR. 4/2010  

 
38/10 10/130 Midlertidig Sperret Ofl §4   
 KULTURPRISEN 2010  

 
39/10 10/428   
 SØKNAD OM BOLYSTMIDLER FRA KRD  

 
40/10 10/430   
 AVKLARING AV FORVALTNINGSFORHOLD VED OMRÅDET VED 

NYKAIA/HURTIGRUTEKAIA  
 

41/10 09/1711   
 SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL § 19-1  

 
42/10 10/159   
 NYE KOMMUNALE BOLIGER - UTREDNINGER  

 
43/10 10/175   
 SØKNAD OM ETABLERING AV KOMMUNAL VEI FRAM TIL 

EIENDOMMEN GID 36/1/116  
 

44/10 10/316   
 SØKNAD OM ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR KUNES 

CAMPING  
 

45/10 10/409 Unntatt offentlighet ofl §13 Ofl §13  
 SØKNAD OM STARTLÅN  
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Sak PS  36/10 
 
 
Sakstittel:  LEDERAVTALE RÅDMANN  
 
 
Innstilling: 
Formannskapet vedtar ”Lederavtale for rådmann”  
 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
Formannskapet vedtar ”Lederavtale for rådmann”  
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Sak PS  37/10 
 
 
Sakstittel:  ØKONOMIRAPPORTERING NR. 4/2010  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby formannskap tar økonomirapport nr 4/10 til orientering. 
 
Behandling: 
Saken ble tatt til orientering. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Lebesby formannskap tar økonomirapport nr 4/10 til orientering. 
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Sak PS  38/10 
 
 
Sakstittel:  KULTURPRISEN 2010  
 
 
Behandling: 
Saken utsettes til mai-møtet. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til mai-møtet. 
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Sak PS  39/10 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM BOLYSTMIDLER FRA KRD  
 
 
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. 

 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 

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. 
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Sak PS  40/10 
 
 
Sakstittel:  AVKLARING AV FORVALTNINGSANSVARET FOR 

HAVNERELATERTE OMRÅDER 
 
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. 

 
 
Behandling: 
Endre overskrift til: AVKLARING AV FORVALTNINGSANSVARET FOR 
HAVNERELATERTE OMRÅDER 
 

1. Lebesby kommunestyre vedtar at Lebesby – Kjøllefjord havn KF skal være 
forvaltningsmyndighet over kommunens eiendommer i havnerelaterte områder, og / 
eller områder i tilknytning til havneinstallasjoner. 

2. Det utarbeides klare grenser (trekkes linje på kart) for havneforetakets 
forvaltningsansvar. 

3. Disse endringene innarbeides i foretakets vedtekter. 
4. Det skal utarbeides klare retningslinjer for festeavgifter m.v. for havneområder. 

***Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar at Lebesby – Kjøllefjord havn KF skal være 
forvaltningsmyndighet over kommunens eiendommer i havnerelaterte områder, og / 
eller områder i tilknytning til havneinstallasjoner. 

2. Det utarbeides klare grenser (trekkes linje på kart) for havneforetakets 
forvaltningsansvar. 

3. Disse endringene innarbeides i foretakets vedtekter. 
4. Det skal utarbeides klare retningslinjer for festeavgifter m.v. for havneområder. 
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Sak PS  41/10 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL § 19-1  
 
 
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. 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
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. 
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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. 
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Sak PS  42/10 
 
 
Sakstittel:  NYE KOMMUNALE BOLIGER - UTREDNINGER  
 
 
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. 
 
 
Behandling: 
Forslag fra Stine Akselsen: 
Det lyses ut leilighetsbygg bestående av 2 store leiligheter og 3 små hybler på tomten ved 
LHL-bygget. 
Administrasjonen lager kravspesifikasjon og lyser ut umiddelbart. 
Byggestart i løpet av sommeren 2010.  
 
***Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Det lyses ut leilighetsbygg bestående av 2 store leiligheter og 3 små hybler på tomten ved 
LHL-bygget. 
Administrasjonen lager kravspesifikasjon og lyser ut umiddelbart. 
Byggestart i løpet av sommeren 2010.  
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Sak PS  43/10 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM ETABLERING AV KOMMUNAL VEI 

FRAM TIL EIENDOMMEN GID 36/1/116  
 
 
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. 
 
Behandling: 
Søknad innvilges ikke. 
Det gis en informasjon til søkeren om kommunal snømåking. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
Søknad innvilges ikke. 
Det gis en informasjon til søkeren om kommunal snømåking. 
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Sak PS  44/10 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN F OR 

KUNES CAMPING  
 
 
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. 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
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. 
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Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de 
grunner som anføres klagen. 
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Sak PS  45/10 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM STARTLÅN  
 
 
  
 


