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Sak  57/12

TERTIALRAPPORT NR 1 - 2012

Saksbehandler: Harald Larssen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 12/420

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 57/12 Formannskapet 21.05.2012 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

1. Lebesby kommunestyre tar tertialrapport nr.1/2012 til orientering.
2. Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering i investeringsbudsjettet:

Ansvar art funk. Tekst Fra Til -/+

0.5210 2280 333 Leie av driftsmidler 750 000,00 0,00 -750 000,00

0.5210 0400 130 Overtid 0,00 9 558,00 9 558,00

0.5210 1610 130 Diett 0,00 4 992,00 4 992,00

0.5210 1620 130 Opphold 0,00 672,00 672,00

0.5210 1710 130 Reiseutgifter 0,00 13 315,00 13 315,00

0.5210 1720 130 Driftsutgifter biler 0,00 5 513,00 5 513,00

0.5210 1721 130 Driftsutgifter biler 0,00 11 190,00 11 190,00

0.5210 2020 130 Kjøp av driftsmidler 0,00 336 112,00 336 112,00

0.5210 2370 130 Vedlikehold utstyr 0,00 11 639,00 11 639,00

0.5210 2510 130 Vedlikeholdsmateriell 0,00 4 145,00 4 145,00

0.5210 2520 340 Vedlikeholdsmateriell 0,00 60 814,00 60 814,00

0.5210 4290 130 Mva 0,00 12 050,00 12 050,00

0.6140 2510 265
Ombygging bygg - Lille 
Ringveg 0,00

280 000,00
280 000,00

Kontrollsum Investering (skal være 0)   0

Dokumenter:

Tertialrapport 1/2012

Faktaopplysning:

Prognosene totalt for hele året sier at dersom det ikke gjøres noe med situasjonen, så vil vi

komme ut med et underskudd i 2012 på ca 650 000.-

Avvikene er små, men kan knyttes til noen få momenter: økt tilskudd til fellesrådet(orgel), 
svikt i konsesjonskraftinntekter og ombygging av leilighet i lille Ringvei.
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Vurdering:

Forslaget til innstilling på budsjettregulering er foreslått med bakgrunn i tertialrapporten. Det 
foreslås å føre kostnadene ved ombyggingen i lille Ringvei fra drift til investering
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Sak  58/12

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012 -

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 140  

Arkivsaksnr.: 11/370

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 52/12 Formannskapet 23.04.2012 
PS 58/12 Formannskapet 21.05.2012 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

1. Lebesby kommunestyre vedtar den kommunale planstrategien som skal gjelde frem til 
ny planstrategi er utarbeidet etter neste kommunevalg.

2. Planstrategien er i hht PBL § 10-1 ikke juridisk bindende for kommunestyre.
3. Lebesby kommunestyre vil ta stilling til igangsettingen av kommuneplanarbeidet når 

en har en reell oversikt over ressursene i organisasjonen. 

Dokumenter:  

 Høringsutkastet utsendt den 24.04.2012
 Vedtak  Formannskapet den 23.04.2012, saksnr PS  52/12.
 PBL § 10-1

Faktaopplysning:

Vedtak i Formannskapet den 23.04.2012, saknr PS  52/12

 ”… 1. Lebesby kommune vedtar å legge ut kommunal planstrategi 2012 til offentlig 
ettersyn til 21.mai 2012.

2. Vesentlige innspill eller kommentarer tas videre til Kommunestyret…”

I høringsrunden er det hittil ikke innkommet innspill.  For å holde oss til lov en, så har en satt 
fristen til den 21.mai. Det vil si at skulle det komme flere innspill så vil en ha det innen 
formannskapets innstillingsmøte. Innspill som er sendt og ikke kommet til formannskapets 
møte må tas i Kommunestyret.

Ved oppstarten fikk vi inn mange innspill fra statlige og regionale myndigheter, og slike 
innspill er viktig.

Planstrategien er generell og går ikke inn på noe konkret, dette vil først komme når en går i 
gang med selve kommuneplan, og ytterligere spisset når en går inn i sektorplaner/temaplaner.

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012 - INNKOMNE INNSPILL  - 2.april 2012
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Avsender Innspill (i hovedtrekk) Kommentar fra 
administrasjon

Forsvarsbygg Forsvarsbygg har ikke store interesser i området, og har derfor ingen 
kommentarer.

Ok

Statens vegvesen Det anbefales at Kommuneplanens arealdel revideres i innværende 
kommunestyreperiode.

Viktig å ha en oppdatert Trafikksikkerhetsplan

Er allerede tatt med som en 
strategi

Fiskeridirektoratet Har gjennomført en større fiskerikartlegging i hele fylket. Det er 
dermed en oppdatert versjon av temakart som kan legges til grunn 
når arbeidet med arealplanrevisjon påbegynnes.  Revisjon av 
kystnære fiskeridata er ferdig 2012. 

Opptatt av at en i hovedtrekkene i langsiktig arealplanstrategi tar 
hensyn til fiskeri – og havbruksinteresser.  Spesielt er en opptatt av at
registrerte interesseområder ivaretas i fastsettelsen av retningslinjer 
for langsiktig arealbruk.

En vil ta hensyn til 
innspillene i forbindelse 
med rullering av arealplan 
for kystsonen

Kystverket Troms og 
Finnmark

Tidligere havnedistrikt er blant annet opphevet.  Det vises videre til 
Vei leder: ”Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging”.

Kystverket viser til rapport om maritim infrastruktur på Svalbard, i 
Finnmark, Troms og Nordland ”mulige forleder for store skip” er 
Laksefjord nevnt, Kifjord er blant annet nærmere beskrevet som 
mulig indre led, med roligere farvann i havneområde. Flere områder i
Laksefjord har potensial for etablering av større havneanlegg og 
ankringsområder. Andre kjente maritime utfordringer kommunen 
måtte ha bør også tas med så tidlig som mulig i den kommunale 
planleggingen.

Kystverket viser videre til et møte den 13.03.2012, som en del av 
kommunale planstrategien, hvor det blant annet ble gjennomgått flere
forslag til havneutvidelse i Kjøllefjord, og hvor kystverket kom med 
innspill til planprosessen.

Havneplan er allerede under
rullering. En vil videre ta 
hensyn til Kystverkets 
innspill i forbindelse med 
fremtid rullering av 
kystsoneplan.

Fylkesmannens 
Miljøvernavdeling

- Fylkesmannen kommenterer at rullering av kommuneplanens 
arealdel som startet i 2006 stoppet opp. - Fylkesmannen mannen 
viser også til at vi ikke har rullert kommuneplanens samfunnsdel, noe
som ble gjort allerede i 2007. fylkesmannen viser til kommunens 
ansvar i forbindelse med nasjonale jordvernlov nås gjennom 
planlegging og forvaltning lokalt.  - Det vises til hovedelementer i ny
folkehelselov som trådte i kraft. Utfordringer i forhold til folkehelse 
skal synliggjøres i kommunens planstrategi. Fylkesmannens skriver 
at vi ikke har vedtatt klima og energiplan, men det er altså gjort. 

 Fylkesmannen mener det er viktig at kommunen prioriterer å 
rullere Kommuneplanens arealdel og kommuneplanens 
samfunnsdel den inneværende kommunestyreperiode. 

Det må være en rutine på at 
viktige vedtak, blant annet 
som plandokumenter, 
sendes Fylkesmannen til 
orientering.

Øvrige forhold som 
beskrives er det allerede tatt
hensyn til.

Reindriftsforvaltning-
en

Viser til deres brev av 28.02.2012 og vil med dette be om utsatt 
høringsfrist til 13. april. Begrunnelsen til dette er ressursmangel på 
kontoret.Dearv./Mvh.Berit Anita N. Buljo

Ráđđeaddi/Rådgiver/Nubbinjođiheaddji/Nestleder

Gitt beskjed om at de kan 
ettersende eventuelle 
innspill.

Konsekvenser for miljøet:  Kommuneplanarbeidet skal ta hensyn til mange 
samfunnsutfordringer/problemer. Utfordringer og løsninger knyttet til miljø er viktig i 
kommuneplansammenheng.
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Vurdering:

Som det fremgår av innstillingen, så er ikke Planstrategien juridisk bindende i så måte, men 
bør være et viktig dokument for politikeren og administrasjon når rulleringen av 
kommuneplan igangsettes. 

Planstrategien vil være med å gjøre kommuneplanarbeidet lettere, da det ligger viktige 
forutsetninger i dokumentet både for arealdelen og samfunnsdelen.

Da en ikke vet hvordan de personellmessige ressurser for planarbeid blir, er det heller ikke satt
opp oppstarttidspunkt på planprogram og kommuneplan.
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Sak  59/12

STORTINGSVALG OG SAMETINGSVALG 2013

Saksbehandler: Lill Wenche Evensen Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 12/343

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 59/12 Formannskapet 21.05.2012 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

Lebesby Kommunestyre vedtar at det skal holdes Stortings- og Sametingsvalg mandag 

den 9. september 2013.

Dokumenter:

Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet datert 27.3.12.

Faktaopplysning:\

Det er kommet brev fra departementet om bestemmelse av valgdag, om at det også kan 
avholdes søndag den 8. september, i tillegg.

Lebesby kommune har de siste valgperiodene avholdt Valgting kun en dag, og det har ikke 
vært noen problemer med dette.

Konsekvenser for miljøet:

Vurdering:

En går inn for at Valgting holdes bare en dag til neste år.
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Sak  60/12

SØKNAD OM AREALENDRING OG BIOMASSEØKNING PÅ 
OPPDRETTSLOKALITET 13143 BONDEJORDA I LEBESBY KOMMUNE

VILLA ARCTIC AS

Saksbehandler: Odd Birkeland Arkiv: L10  

Arkivsaksnr.: 12/280

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 60/12 Formannskapet 21.05.2012 

Innstilling:

Se nedenfor..
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Sak  61/12

SØKNAD OM BRUKSENDRING - DISPENSASJON

Saksbehandler: Birger Wallenius Arkiv: GBNR 36/1/149 

Arkivsaksnr.: 12/432

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 61/12 Formannskapet 21.05.2012 

Innstilling:

Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1, bruksendring for 
forretningsbygning i Strandvegen 101 A, GID 36-1-149, til enebolig.

Lebesby kommune gir tillatelse jfr. Plan- og bygningsloven § 20-1 b) c) d) til bruksendring, 
fasadeendring og innvendig ombygging som omsøkt.

Sigrun Wallenius godkjennes som selvbygger for funksjonene søker, prosjekterende og 
utførende i henhold til søknad.

Lebesby kommune gir tillatelse jfr. Plan- og bygningsloven § 20-1 m) tillatelse til fradeling av
tilleggsareal fra eiendommene GID 36-1 og GID 36-292 som omsøkt.

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 etter Plan- og bygningsloven § 20-1.

Faktaopplysning:

Sigrun Wallenius søker om bruksendring, fasadeendring, opprettelse av matrikkelenheter og 
ombygging av forretningsbygg i Strandvegen 101 A, Reguleringsplan for området tillater 
kombinert bolig og forretning (2022-32 Kjøllefjord), tillatelse krever således at det gis 
dispensasjon fra plan. Søknaden behandles derfor også som søknad om dispensasjon etter 
Plan- og bygningsloven § 19-1.

Konsekvenser for miljøet:

Side 12 av 36  



Sak 61/12

Ingen

Vurdering:

Området det søkes om dispensasjon for er ikke å betrakte som et viktig forretningsområde, og 
det er ingenting som tilsier at søknad om dispensasjon bør avslås. Omsøkte tiltak vil ikke føre 
til endringer i krav til brannsikkerhet og tiltaket er i seg selv enkelt og det bør kunne gis 
godkjenning som selvbygger.
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Sak  62/12

BRANNBIL VED KJØLLEFJORD HOVEDBRANNSTASJON

Saksbehandler: Kjell Wian Arkiv: M70  

Arkivsaksnr.: 12/356

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 62/12 Formannskapet 21.05.2012 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

Lebesby formannskap vedtar at administrasjonen kan gå i gang med prosessen for anskaffelse 
av ny brannbil. Rammen settes til kr. 3.500.000 og skal være med i investeringsbudsjettet for 
2013.

Dokumenter:

Vedtak i beredskapsrådet 2010

Tilstandsrapport 2012

Faktaopplysning:

Brannbilen ved brannstasjonen i Kjøllefjord er moden for utskifting. Det vises i denne 
sammenheng til tilstandsrapporten.

Videre har saken vært drøftet i beredskapsrådet hvor det er vedtatt at prosess med anskaffelse 
av ny brannbil må starte.

Ny brannbil av den type brannvesenet må ha vil koste en plass mellom 3,3 – 3,5 mill. kroner.

Det er relativt lang leveringstid på brannbil, ca 1 år. I forkant av alt må det utarbeides en 
kravspesifikasjon og innkjøpet må lyses ut på anbud. 

Konsekvenser for miljøet:

Har stor betydning for arbeidsmiljøet i brannvesenet.

Vurdering:

Behovet for utskifting av eksisterende brannbil er stort. Type bil vil være en standard brannbil 
for løsning av de oppgaver vårt brannvesen kan bli satt til.

Administrasjonen må i denne saken ha politisk dekning for å gå videre i prosessen og at det 
vedtas at investeringen skal være med i 2013.
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Sak  63/12

KULTURMIDLER 2012

Saksbehandler: Ingebjørg Liland Arkiv: 076  

Arkivsaksnr.: 12/206

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 63/12 Formannskapet 21.05.2012 

Innstilling:

1. Lebesby Formannskap vedtar følgende fordeling av kulturmidler til lag og foreninger 
for 2012: 

Søker Søknad Tildeling 
Tildelt 
2011

Lebesby Ungdomsgruppe 4 000 2 500 2 500

Lebesby Barnegruppe 3 000 2 500 2 500

Laksefjord IL 10 000 10 000 10 000

Kjøllefjord Husflidslag 10 000 4 000 4 000

Kjøllefjord TaeKwon Do 10 000 10 000 10 000

Forum for Scenekunst 15 000 5 000 8 000

De ville bak fjellet 7 600 5 000                 - 

IL Nordkyn, Turngruppa 20 000 20 000 22 000

IL Nordkyn, Skigruppa 50 000 24 000 22 000

Kjøllefjord Storband 10 000 10 000 8 000

Kjøllefjord Kammerkor 12 000 8 000 8 000

Fargeklatten Maleklubb 4 000 1 000 2 000

Kjøllefjord Svømmeklubb 25 000 24 000 22 000

Nordkinn FK 30 000 24 000 22 000

SUM 210 600 150 000 143 000

2. Lebesby Formannskap vedtar fordeling av gjenstående folkehelsemidler fra 2011 til 
følgende søknader om kulturmidler for 2012: 

Søker Søknad Tildeling 

Mental Helse Lebesby 32 500 10 000

LHL Kjøllefjord 15 000 7 000

Seniordansen 3 000 3 000

Kjøllefjord Hageselskap 3 000 3 000
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SUM 53 500 23 000

3. Eventuell klage må sendes Lebesby kommune innen 3 uker fra vedtaket er kjent. 

Dokumenter:

Søknader med vedlegg 

Faktaopplysning:

Samlet søknadsbeløp overstiger tilgjengelige midler med kr. 114.100,- Alle søknader oppfyller

vilkår og kriterier for tildeling av kulturmidler. 

Vurdering:

Administrasjonen foreslår å benytte gjenstående folkehelsemidler fra 2011 til fordeling til 

foreninger/ tiltak som kommer inn under retningslinjene for folkehelsemidlene. 
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Sak  64/12

UTLEIEPRISER KULTURBYGG

Saksbehandler: Harald Larssen Arkiv: D10  

Arkivsaksnr.: 12/396

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 64/12 Formannskapet 21.05.2012 

Innstilling:

Lebesby Formannskap vedtar nye priser for utleiebygg.

Dokumenter:

Utleiepriser kulturbygg 2012

Faktaopplysning:

Lebesby Kommunestyre vedtok i forbindelse med budsjett 2012 å øke prisene på kommunale 
varer og tjenester med 5%. Dette er innarbeidet i prislisten. I tillegg har administrasjonen her 
foreslått å innføre leiepriser for bord og stoler. 

Konsekvenser for miljøet:

Ingen

Vurdering:

Ved utleie av bord og stoler er det en del svinn, og det er en del skader som oppstår. Derfor 
foreslås det å innføre leie for dette. Dette for å kunne fornye det som blir ødelagt/skadet.
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Sak  65/12

RETNINGSLINJER UTLEIEBOLIGER

Saksbehandler: Harald Larssen Arkiv: 613 L7  

Arkivsaksnr.: 12/395

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 65/12 Formannskapet 21.05.2012 

Innstilling:

Lebesby formannskap godkjenner reviderte retningslinjer for utleieboliger i Lebesby 
Kommune.  Disse er gjeldende fra dags dato.

Dokumenter:

Retningslinjer for kommunalt disponerte boliger

Faktaopplysning:

Kommunen driver en omfattende utleie av boliger, både til egne ansatte og til andre som 
ønsker utleieboliger i kommunen. Vi har over tid opplevd sterkt press på utleieboliger. Vi har 
for tiden 19 på venteliste(4/5 2012). Det er 2 på Veidnes og 17 i Kjøllefjord. Vi må ta i bruk 
våre retningslinjer for å forsøke å få til en større rullering av leietakere.

Konsekvenser for miljøet:

Vurdering:

I reviderte retningslinjer fremgår det at det skal være tidsavgrensede leieavtaler, og normalt 
skal ingen bo mer enn 3 år i kommunal bolig. Dette er tiltak som kan være med på å få til en 
rullering. Vi må også se på om prisingen av våre boliger er riktig i forhold til markedet og 
kostnadsnivået.  Dersom våre priser ligger langt under kostnadsnivået er det vanskelig å få 
private initiativ for å etablere utleieboliger.  Denne problemstillingen vil vi komme tilbake til 
ved en senere anledning.
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Sak  66/12

RETNINGSLINJER STARTLÅN

Saksbehandler: Harald Larssen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 12/431

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 66/12 Formannskapet 21.05.2012 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

1. Lebesby kommunestyre vedtar reviderte retningslinjer for startlån.

Dokumenter:

1. Retningslinjer for startlån (revidert)

Faktaopplysning:

Kommunestyret har vedtatt å ta opp 5 millioner til startlån i 2012. Vi har fått større 
etterspørsel etter startlån, og søkerne søker på større beløp. Årsaken til dette er blant annet at 
flere søkere får avslag på lån i lokal bank. 

Konsekvenser for miljøet:

Vurdering:

Når antall søkere øker og søknadsbeløpende er stadig høyere så er det nødvendig for oss å 
gjennomgå retningslinjene for ordningen. Startlånet er ikke nødvendigvis en utømmelig kilde 
til kreditt og økt etterspørsel må føre til innstramming, tydeligere målretting og bedre styring. 
Vi har hatt flere søker som faller utenfor den definerte målgruppen. Men i tidligere år når 
etterspørselen var mindre, så har kommunen valgt å gi startlån også til disse. Startlån har vært 
brukt som et virkemiddel for å få økt omsetning av boliger i kommunen, og som en del av 
løsningen på etterspørselen vi har etter utleieboliger.

Det kan se ut som om at flere får avslag på boliglån i lokal bank, noe som igjen øker ”presset” 
på startlån. Derfor foreslås det at søkerne må søke finansiering i minst to banker. Det er også 
slik at for tiden er rentenivået på startlån gunstig i forhold til andre banker. Rentenivået er 
fastsatt av sentrale myndigheter og skal følge husbankens rentevilkår, kommunen kan ta et 
tillegg på 0,25% for å dekke administrative kostnader. 

Det er viktig å få til et nærmere samarbeid med søkernes bank for å finne fram til de beste 
løsningene. 
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Det foreslås som en hovedregel for saksbehandlingen at startlån skal brukes til 
toppfinansiering og at det normalt ikke skal utgjøre mer enn 30% av finansieringen. Det 
foreslås også en endring hvor startlånet ikke kan overstige takst på boligen ved refinansiering.

Side 20 av 36  



Sak  67/12

SØKNAD OM STARTLÅN

Saksbehandler: Peter Berg Mikkelsen Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 12/228 Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13
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SØKNAD OM STARTLÅN 

Saksbehandler: Peter Berg Mikkelsen Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 12/306 Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13
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SØKNAD OM STARTLÅN 

Saksbehandler: Peter Berg Mikkelsen Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 12/383 Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13
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SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 12/348

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 70/12 Formannskapet 21.05.2012 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

1. I medhold av Alkoholloven (89) og kommunens alkoholpolitiske plan  innvilger 
Lebesby kommunestyre  søknad fra Coop Kjøllefjord SA om fornyelse av 
salgsbevilling for øl og annen alkoholholdig drikk inntil 4,75 volumprosent.

2. Salgstiden settes fra 08.00-20.00 på hverdager, og 08.00 til 18.00 på lørdager. 
Øvrige bestemmelser om salgstid fremgår av kommunens alkoholpolitiske plan. 

3. Som salgsstyrer godkjennes Hugo Lilleng, og Arnt Otto Persen  som stedfortreder. 
4. Bevillingen gjelder til og med 30.06.2016

Dokumenter:

 Søknad
 Vedtak om bevilling fra juni 2008
 Alkoholloven  Lov av 89 6.02. nr.27
 Forvaltningsloven

Faktaopplysning:

Rådmann er inhabil i sak 12/349, og naturlig nok inhabil i tilsvarende saker i dette møte. 
Ordfører står da som innstiller til Formannskapet. Faktaopplysninger er for øvrig hentet fra 
sentraladministrasjon.

Coop Kjøllefjord SA søker fornyelse av sin salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk inn 
til 4,75 volumprosent.

Daglig leder og stedfortreder har begge avlagt kunnskapsprøven i forhold til Alkoholloven.

Det er utført flere kontroller pr år, og det er ingen merknader til Coop Kjøllefjord SA utøvelse 
av bevillingen.

Bedriften har ikke gjort endringer i drift og eierforhold. 

Vurdering:
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Coop Kjøllefjord SA har  drevet  sin salgsvirksomhet etter loven, og det innstilles på ny 
bevillingsperiode til og med 30.06.2016.
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SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1

OLES KOLONIAL AS

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 12/349

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 71/12 Formannskapet 21.05.2012 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

1. I medhold av Alkoholloven ( 89) og Kommunens alkoholpolitiske plan innvilger  
Lebesby kommunestyre  søknad fra  Oles Kolonial AS om fornyelse av salgsbevilling 
for øl og annen alkoholholdig drikk inntil 4,75 volumprosent.

2. Salgstiden settes fra 08.00-20.00 på hverdager, og 08.00 til 18.00 på lørdager. Øvrige 
bestemmelser om salgstid fremgår av kommunens alkoholpolitiske plan. 

3. Som salgsstyrer godkjennes Jørn Larssen, og Vibeke Karlsen som stedfortreder. 
4. Bevillingen gjelder til og med 30.06.2016

Dokumenter:

 Søknad m/ vedlegg
 Vedtak om bevilling fra juni 2008
 Alkoholloven  Lov av 89 6.02. nr.27
 Forvaltningsloven.

Faktaopplysning:

Rådmann er inhabil i saken da det handler om nær slekt, og naturlig nok inhabil i tilsvarende 
saker i dette møte. Ordfører står da som innstiller til Formannskapet. Faktaopplysninger er for 
øvrig hentet fra sentraladministrasjon.

Oles Kolonial AS søker fornyelse av sin salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk inn til 
4,75 volumprosent.

Det er utført flere kontroller pr år, og det er ingen merknader til Oles kolonial på utøvelse av 
bevillingen.

Bedriften har ikke gjort endringer i driftskonseptet siden forrige søknad. 

 Bedriften har ikke skattegjeld. Bedriften har det formaliteter i orden.

Side 26 av 36  



Sak 71/12

Vurdering:

Oles kolonial AS har  drevet  sin salgsvirksomhet etter loven, og det innstilles på ny 
bevillingsperiode til og med 30.06.2016.
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SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL- KUNES OPPLEVELSER OG 
HANDEL AS

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 12/379

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 72/12 Formannskapet 21.05.2012 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

1. I medhold av Alkoholloven ( 89) og Kommunens alkoholpolitiske plan innvilger 
Lebesby kommunestyre  søknad fra Kunes opplevelser og Handel AS om fornyelse
av salgsbevilling for øl og annen alkoholholdig drikk inntil 4,75 volumprosent.

2. Salgstiden settes fra 08.00-20.00 på hverdager, og 08.00 til 18.00 på lørdager. 
Øvrige bestemmelser om salgstid fremgår av kommunens alkoholpolitiske plan. 

3. Som salgsstyrer godkjennes Bjørg Masternes og som stedfortreder Adeleide 
Masternes.

4. Bevillingen gjelder til og med 30.06.2016

Dokumenter:

 Søknad
 Vedtak om bevilling fra juni 2008
 Alkoholloven  Lov av 89 6.02. nr.27
 Forvaltningsloven

Faktaopplysning: 

Rådmann er inhabil  i sak 12/349, og naturlig nok inhabil i tilsvarende saker i dette møte. 
Ordfører står da som innstiller til Formannskapet. Faktaopplysninger er for øvrig hentet fra 
sentraladministrasjon.

Kunes opphevelser og Handel AS søker fornyelse av sin salgsbevilling for salg av 
alkoholholdig drikk inn til 4,75 volumprosent.

Det er utført flere kontroller pr år, og det er ingen merknader til Kunes Opplevelser og Handel 
AS utøvelse av bevillingen.

Bedriften har ikke gjort endringer i drift og eierforhold. Bedriften har ikke skattegjeld. 

Som forutsetningen fra 2010, så har også stedfortreder tatt kunnskapsprøven etter 
Alkohollovens bestemmelser.

Vurdering:
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Bedriften driver etter loven,  og det er ikke noe som tyder på at bedriften ikke skal få fornyet 
sin bevilling.
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SØKNAD OM SALGSBEVILLING -BØGEBERG LANDHANDEL AS

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 12/409

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 73/12 Formannskapet 21.05.2012 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

1. I medhold av Alkoholloven (89) og kommunens alkoholpolitiske plan  
innvilger Lebesby kommunestyre søknad fra Bøgeberg Landhandel AS om 
fornyelse av salgsbevilling for øl og annen alkoholholdig drikk inntil 4,75 
volumprosent.

2. Salgstiden settes fra 08.00-20.00 på hverdager, og 08.00 til 18.00 på lørdager. 
Øvrige bestemmelser om salgstid fremgår av kommunens alkoholpolitiske 
plan. 

3. Som salgsstyrer godkjennes Irene Bøgeberg, og Odd Erik Bøgeberg som 
stedfortreder. 

4. Bevillingen gjelder til og med 30.06.2016

Dokumenter: Søknad

Vedtak om bevilling fra juni 2008

 Alkoholloven  Lov av 89 6.02. nr.27

Faktaopplysning: 

Rådmann er inhabil  i sak 12/349, og naturlig nok inhabil i tilsvarende saker i dette møte. 
Ordfører står da som innstiller til Formannskapet. Faktaopplysninger er for øvrig hentet fra 
sentraladministrasjon.

Bøgeberg Landhandel AS søker fornyelse av sin salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk
inn til 4,75 volumprosent.

Det er utført flere kontroller pr år, og det er ingen merknader til Bøgebergs Landhandels 
utøvelse av bevillingen.

Bedriften har ikke gjort endringer i drift og eierforhold. Bedriften har ikke skattegjeld. 
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Vurdering:

Bøgeberg Landhandel AS har  drevet  sin salgsvirksomhet etter loven, og det innstilles på ny 
bevillingsperiode til og med 30.06.2016.
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SØKNADER OM SKJENKEBEVILLING - NYE HOTEL NORDKYN AS

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 12/394

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 74/12 Formannskapet 21.05.2012 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

1. I medhold av Alkoholloven (89) og kommunens alkoholpolitiske plan gis Nye 
hotel Nordkyn AS fornyet skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 
gruppe 2 og gruppe 3 med hhv inntil 4,75 vol. prosent (øl) Inntil 22 vol. prosent 
(vin) og inntil 60 vol. prosent brennevin).

2. Skjenketiden på hverdager (mandag– torsdag)er fra 13.00 – 01.00, fredag og lørdag
fra 13.00 – 02.30.  Fra 1.juni til 1.september er åpningstiden fredag og lørdag 13.00
til kl. 0300.

3. Skjenking i uterom (plattinger) er tillatt til kl.24.00.
4. Bevillingen gjelder fram til 30.06.2016.

Dokumenter: 

 Søknad om bevilling m/ vedlegg
 Vedtak om bevilling fra 2008
 Alkoholloven (89)
 Forvaltningsloven

Faktaopplysning:

Rådmann er inhabil i sak 12/349, og naturlig nok inhabil i øvrige bevillingssaker saker i dette 
møte. Ordfører står da som innstiller til Formannskapet. Faktaopplysninger er for øvrig hentet 
fra sentraladministrasjon.

Bedriften driver kafé virksomhet, pub  –  og  restaurantvirksomhet og overnatting. 
Driftskonseptet er ikke endret siden forrige bevilling ble gitt.

Det er ikke noen merknader på de alkoholkontroller som har vært foretatt med jevne 
mellomrom på bedriften.

 Samtlige av bedriftens ansatte som er i servering har avlagt kunnskapsprøven i skjenking etter
Alkoholloven. Innehaver og daglig leder Maria Sørbø har avlagt Etablererprøven det vil si 
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kunnskapsprøven for serveringsvirksomheter jf. Serveringsloven. Denne prøven skal alle 
serveringssteder ha.

 

Vurdering:

Skjenkebevillingen er blitt utøvd i henhold til Alkoholloven. Det er ikke noe som tilsier at 
bedriften ikke kan få fornyet sin bevilling

Side 33 av 36  



Sak  75/12

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - IFJORD KAFÉ OG CAMPING AS

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 12/408

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 75/12 Formannskapet 21.05.2012 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

 1. I medhold av Alkoholloven (89) og kommunens alkoholpolitiske plan gis Ifjord KAFÉ 
og 

Camping AS fornyet skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, gruppe 2 og 
gruppe 3 med hhv inntil 4,75 vol. prosent (øl) Inntil 22 vol. prosent (vin) og inntil 60 
vol. prosent brennevin).

2. Skjenketiden på hverdager (mandag– torsdag)er fra 13.00 – 01.00, fredag og lørdag fra
13.00 – 02.30.  Fra 1.juni til 1.september er åpningstiden fredag og lørdag 13.00 til kl. 
0300.

3. Skjenking i uterom (plattinger) er tillatt til kl.24.00.
4. Av driftsmessige/praktiske hensyn gis bedriften fritak for stedfortrederfunksjon.
5. Bevillingen gjelder fram til 30.06.2016.

Dokumenter: Søknad om bevilling m/ vedlegg

Vedtak om bevilling fra 2008

Alkoholloven (89)

Faktaopplysning:

Rådmann er inhabil i saken da det handler om nær slekt i sak 12/349, og naturlig nok inhabil i 
tilsvarende saker i dette møte. Ordfører står da som innstiller til Formannskapet. 
Faktaopplysninger er for øvrig hentet fra sentraladministrasjon.

Bedriften har ikke endret driftsform. Det drives, kafevirksomhet, camping, overnatting og 
restaurantvirksomhet. Deler av vinterhalvåret er bedriften stengt på grunn av markedet 
/kundegrunnlaget.

Det er ikke noen merknader på de alkoholkontroller som har vært foretatt med jevne 
mellomrom. 

Daglig leder Halvdan Hansen har kunnskapsprøven for servering av alkohol, og er nå i ferd 
med å ta etablerprøven ( 14.mai)  for serveringsvirksomhet. Administrasjonen i kommunen 
legger til rette for at en slik prøve kan avlegges.
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Konsekvenser for miljøet:

Vurdering:

Bedriften har skjøttet sin skjenkebevilling i hht  Alkoholloven. Det er ikke noe som tilsier at 
bedriften ikke kan få fornyet sin bevilling
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SUPPLERINGSVALG IKAF

Saksbehandler: Harald Larssen Arkiv: 074  

Arkivsaksnr.: 12/430

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 76/12 Formannskapet 21.05.2012 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

Lebesby kommune oppnevner følgende varamedlemmer til representantskapet i IKAF

Vararepresentant nr 2:…………………………………………….

Vararepresentant nr 3:…………………………………………….

Dokumenter:

Faktaopplysning:

Etter selskapsavtalen §6  Representantskapet “Alle deltakerne har en representant i 
representantskapet” …… Deltakerne oppnevner tre numeriske vararepresentanter til sin 
representant. Lebesby kommune har valg medlem, Bjørn Pedersen og 1. varamedlem, Stine 
Akselsen

 

Vurdering:

Dette er en politisk oppnevning og administrasjonen gjør derfor ingen vurderinger.
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