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Sak PS  17/13 
 
 

Sakstittel:  SØKNAD OM STARTLÅN  
 
 

Innstilling: 
Pia C. Eriksson f. 07.08.83 innvilges inntil kr 140.000 for kjøp av Gnr 35 – bnr 22 
Galgenesveien 1B i Kjøllefjord. 
 
Lånet gis med 2. prioritets pant i Gnr 35 – bnr 22 i Lebesby kommune og med løpetid 25 år 
og den til enhver tid gjeldende rente på Husbanklån (p.t. 2,08%)  med påslag 0,25%. 
 
Lånetilsagnet må benyttes innen 31.07.2013. 
 
Det er klageadgang på dette vedtaket. Eventuell klage sendes Lebesby kommune, 
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord, innen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket. Saksbehandler kan 
hjelpe til med å utforme klagen. 
 
 

 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 

 
Vedtak: 
Pia C. Eriksson f. 07.08.83 innvilges inntil kr 140.000 for kjøp av Gnr 35 – bnr 22 
Galgenesveien 1B i Kjøllefjord. 
 
Lånet gis med 2. prioritets pant i Gnr 35 – bnr 22 i Lebesby kommune og med løpetid 25 år 
og den til enhver tid gjeldende rente på Husbanklån (p.t. 2,08%)  med påslag 0,25%. 
 
Lånetilsagnet må benyttes innen 31.07.2013. 
 
Det er klageadgang på dette vedtaket. Eventuell klage sendes Lebesby kommune, 
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord, innen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket. Saksbehandler kan 
hjelpe til med å utforme klagen. 
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Sak PS  18/13 
 
 

Sakstittel:  SØKNAD OM STARTLÅN  
 
 

Innstilling: 
Ruben Bergerud f. 26.05.89 innvilges inntil kr 240.000/inntil 30% av kjøpesum kr 800.000 
som toppfinansiering av kjøp av Gnr 36 bnr 86 i Kjøllefjord.. 
 
Det kreves innsendt dokumentasjon på innvilget banklån før dette tilsagnet er gyldig og 
lånebeløp skal kun dekke manglende finansiering i bank av kjøpesum kr 800.000 + maks. kr 
25.000 i gebyr/omkostninger. 
 
Lånet gis med nedbetaling over inntil 25 år og med den til enhver tid gjeldende Husbankrente 
(p.t . 2,08%) med påslag 0,25%. 
 
Det kreves 2. prioritets pant i Gnr 36 bnr 86 i Lebesby kommune. 
 
Lånetilsagnet må benyttes senest 31.07.2013. 
 
Det er klageadgang på dette vedtaket. Eventuell klage sendes Lebesby kommune, 
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord, innen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket. Saksbehandler kan 
hjelpe til med å utforme klagen. 
 
 

 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 

 
Vedtak: 
Ruben Bergerud f. 26.05.89 innvilges inntil kr 240.000/inntil 30% av kjøpesum kr 800.000 
som toppfinansiering av kjøp av Gnr 36 bnr 86 i Kjøllefjord.. 
 
Det kreves innsendt dokumentasjon på innvilget banklån før dette tilsagnet er gyldig og 
lånebeløp skal kun dekke manglende finansiering i bank av kjøpesum kr 800.000 + maks. kr 
25.000 i gebyr/omkostninger. 
 
Lånet gis med nedbetaling over inntil 25 år og med den til enhver tid gjeldende Husbankrente 
(p.t . 2,08%) med påslag 0,25%. 
 
Det kreves 2. prioritets pant i Gnr 36 bnr 86 i Lebesby kommune. 
 
Lånetilsagnet må benyttes senest 31.07.2013. 
 
Det er klageadgang på dette vedtaket. Eventuell klage sendes Lebesby kommune, 
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Postboks 38, 9790 Kjøllefjord, innen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket. Saksbehandler kan 
hjelpe til med å utforme klagen. 
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Sak PS  19/13 
 
 

Sakstittel:  SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KJØP AV 
SNØSCOOTERE RØDE KORS KJØLLEFJORD 

 
 

Innstilling: 
 
Lebesby Formannskap innvilger søknad fra Kjøllefjord Røde Kors Hjelpekorps på inntil 
25000.- til innkjøp at 2 nye snøskutere. 
 
Beløpet dekkes over kraftfondet ved fremleggelse av faktura.  
 

 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 

 
Vedtak: 
 
Lebesby Formannskap innvilger søknad fra Kjøllefjord Røde Kors Hjelpekorps på inntil 
25000.- til innkjøp at 2 nye snøskutere. 
 
Beløpet dekkes over kraftfondet ved fremleggelse av faktura.  
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Sak PS  20/13 
 
 

Sakstittel:  SØKNAD OM FESTE AV GRUNN  
 
 

Innstilling: 
Lebesby kommune opphever sitt tidligere vedtak PS 130/12 andre ledd med forutsetninger i 
punktene 1 - 8, og tar dermed klage fra Kunes Jeger og Fiskeforening til følge. 
Avslag på søknad om dispensasjon fra Kunes Opplevelse og Handel AS opprettholdes. 
Lebesby kommune tar ikke stilling til hvem som bør gis forvaltningsansvar for omsøkt 
område da dette er et forhold mellom grunneier og bruker. 
 
Begrunnelse for vedtak: 
Veien fra FV 98 til parkeringsplassen, og selve parkeringsplassen anses som godkjent, og, 
Kunes Jeger- og Fiskeforening anses som mulig rettighetshaver til veien og 
parkeringsplassen. Lebesby kommune kan ikke se bort i fra dette, selv om dette er et 
privatrettslig forhold mellom bruker av området og grunneier. 
Lebesby kommune la ikke stor nok vekt på argumentene til Kunes Jeger- og Fiskeforening 
som fremkom i svar på høring av 19.06.2012, i sitt vedtak PS 130/12. 
Det var feil av Lebesby kommune å ta stilling til hvem som bør få feste grunneiendom som 
kommunen ikke selv eier. 
 
Dette vedtaket kan ikke påklages, men hvis Kunes Opplevelse og Handel AS opprettholder 
sin klage på vedtak PS 92/12 (avslag på søknad om dispensasjon) sendes saken til 
Fylkesmannen i Finnmark for sluttbehandling. 
 
 

 
Behandling: 
 
Saken utgår da søker Kunes Opplevelser og Handel har trukket deres søknad om feste av 
grunn v/ Storelva. 
 
Ref. mail fra Kjetil Hansen. 
***Enstemmig vedtatt. 

 
 
Vedtak: 
 
Saken utgår da søker Kunes Opplevelser og Handel har trukket deres søknad om feste av 
grunn v/ Storelva. 
 
Ref. mail fra Kjetil Hansen. 
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Sak PS  21/13 
 
 

Sakstittel:  RIVING AV ALDERSHJEMMET  
 
 

Innstilling: 
 
1)Lebesby Formannskap vedtar å rive det gamle aldershjemmet, under forutsetning av at 
betongen kan benyttes som fyllmasse ved omsorgsboligene.  
2)Kostnadene belastes prosjektet omsorgsboliger. 

 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 

 
Vedtak: 
 
1)Lebesby Formannskap vedtar å rive det gamle aldershjemmet, under forutsetning av at 
betongen kan benyttes som fyllmasse ved omsorgsboligene.  
2)Kostnadene belastes prosjektet omsorgsboliger. 
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Sak PS  22/13 
 
 

Sakstittel:  ENDRING AV REGULERINGSPLAN 2022 - 32 
KJØLLEFJORD  

 
 

Innstilling: 
Lebesby kommune vedtar at det settes i gang arbeid med endring av reguleringsplan 2022-32 
Kjøllefjord, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-3 Detaljregulering. 
Endring skal minimum gjelde omregulering av område innenfor molo Q slik at det kan 
etableres industriområde for fiskerirelatert næringsvirksomhet, med veier, byggeområder, 
fylling, kaiområde og trafikkområde i sjø. 
Endringer skal også omfatte tiltak som er utført på veier m.m. som ikke er oppdatert i plankart 
og bestemmelser. 
Øvrige forslag til endringer i planen eller planbestemmelser kan fremmes hvis det kommer 
innspill om det, eller administrasjonen anser at det er behov. 
Planutkast/endringsforslag utarbeides av Teknisk etat og Næringskontoret i samarbeid med 
Lebesby Kjøllefjord havn KF. 

 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 

 
Vedtak: 
Lebesby kommune vedtar at det settes i gang arbeid med endring av reguleringsplan 2022-32 
Kjøllefjord, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-3 Detaljregulering. 
Endring skal minimum gjelde omregulering av område innenfor molo Q slik at det kan 
etableres industriområde for fiskerirelatert næringsvirksomhet, med veier, byggeområder, 
fylling, kaiområde og trafikkområde i sjø. 
Endringer skal også omfatte tiltak som er utført på veier m.m. som ikke er oppdatert i plankart 
og bestemmelser. 
Øvrige forslag til endringer i planen eller planbestemmelser kan fremmes hvis det kommer 
innspill om det, eller administrasjonen anser at det er behov. 
Planutkast/endringsforslag utarbeides av Teknisk etat og Næringskontoret i samarbeid med 
Lebesby Kjøllefjord havn KF. 
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Sak PS  23/13 
 
 

Sakstittel:  SØKNAD OM NY SCOOTERLØYPE MELLOM LEBESBY 
OG PORSANGER  

 
 

Innstilling: 
Lebesby kommune vedtar å ikke igangsette arbeidet   med  å få opprette en ny scooterløype 
mellom Porsanger kommune og Lebesby kommune på Børselvfjellet. 
Begrunnelse: 
For å kunne søke om å opprette en ny løype forutsetter dette at man samtidig legger ned en 
tilsvarende løypestrekning et annet sted i kommunen. Dette er på nåværende tidspunkt ikke 
aktuelt. 
 

 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 

 
Vedtak: 
Lebesby kommune vedtar å ikke igangsette arbeidet   med  å få opprette en ny scooterløype 
mellom Porsanger kommune og Lebesby kommune på Børselvfjellet. 
Begrunnelse: 
For å kunne søke om å opprette en ny løype forutsetter dette at man samtidig legger ned en 
tilsvarende løypestrekning et annet sted i kommunen. Dette er på nåværende tidspunkt ikke 
aktuelt. 
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Sak PS  24/13 
 
 

Sakstittel:  NÆRINGSARBEIDET FREMOVER - PRIORITERINGER  
 
 

Innstilling: 
Lebesby Formannskap støtter administrasjonens forslag til næringsarbeid fremover. 
 

 
Behandling: 
Som innstilling.  
***Enstemmig. 

 
Vedtak: 
Lebesby Formannskap støtter administrasjonens forslag til næringsarbeid fremover. 
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Sak PS  25/13 
 
 

Sakstittel:  UNGDOMSFISKE 2013  
 
 

Innstilling: 
1. Lebesby Formannskap vedtar å gjennomføre prosjektet ”Ungdomsfiske i kommunal 

regi” sommeren 2013. 
2. Det bevilges inntil kr. 250.000 til gjennomføring av prosjektet, og beløpet dekkes over 

kommunalt næringsfond kap. 1.1403.4710.325.  
3. Det søkes også annen ekstern finansiering, som tilskudd fra Finnmark 

Fylkeskommune. 
4. Formannskapet gir administrasjon fullmakt til å forhandle om leie av egnet fartøy og 

skipper innenfor budsjettets rammer. 
 

 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 

 
Vedtak: 

1. Lebesby Formannskap vedtar å gjennomføre prosjektet ”Ungdomsfiske i kommunal 
regi” sommeren 2013. 

2. Det bevilges inntil kr. 250.000 til gjennomføring av prosjektet, og beløpet dekkes over 
kommunalt næringsfond kap. 1.1403.4710.325.  

3. Det søkes også annen ekstern finansiering, som tilskudd fra Finnmark 
Fylkeskommune. 

4. Formannskapet gir administrasjon fullmakt til å forhandle om leie av egnet fartøy og 
skipper innenfor budsjettets rammer. 
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Sak PS  26/13 
 
 

Sakstittel:  STØTTE TIL BYGDEBUTIKKENE OG 
TILLEGGSOPPGAVER  

 
 

Innstilling: 
1. Lebesby Formannskap bevilger inntil kr. 75.000 i tilskudd til bygdebutikkene i 

Lebesby kommune.  
2. Butikkene må være en fullverdig matvarebutikk, oppfylle kriteriene til Merkur-

programmet og ha åpent hele året. 
3. Hver bygdebutikk kan søke på et tilskudd på kr. 25.000 for 2013.  
4. Butikken må være villig til å ta på seg kommunale tilleggsoppgaver som nedfelles i en 

samarbeidsavtale mellom kommunen og butikken, som for eks: 
a. Være turistinformasjonskontor og lokalt vertskap 
b. Bidra med kommunal informasjon i form av ulike skjema og innsending av 

disse.  
5. Tiltaket dekkes over næringsfond kap. 1.1403.4710.325 kr. 45.000 og bundet 

konsesjonsavgiftsfond kap. 1.1403.4720.325 kr. 30.000. 
6. Søknadsfrist settes til 01.07.2013. 
 

 

 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 

 
Vedtak: 

1. Lebesby Formannskap bevilger inntil kr. 75.000 i tilskudd til bygdebutikkene i 
Lebesby kommune.  

2. Butikkene må være en fullverdig matvarebutikk, oppfylle kriteriene til Merkur-
programmet og ha åpent hele året. 

3. Hver bygdebutikk kan søke på et tilskudd på kr. 25.000 for 2013.  
4. Butikken må være villig til å ta på seg kommunale tilleggsoppgaver som nedfelles i en 

samarbeidsavtale mellom kommunen og butikken, som for eks: 
a. Være turistinformasjonskontor og lokalt vertskap 
b. Bidra med kommunal informasjon i form av ulike skjema og innsending av 

disse.  
5. Tiltaket dekkes over næringsfond kap. 1.1403.4710.325 kr. 45.000 og bundet 

konsesjonsavgiftsfond kap. 1.1403.4720.325 kr. 30.000. 
6. Søknadsfrist settes til 01.07.2013. 
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Sak PS  27/13 
 
 

Sakstittel:  GEO- OG MILJØTEKNISKE UNDERSØKELSER I 
HAVNA  

 
 

Innstilling: 
1. Lebesby Formannskap viser til vedtak i Kommunestyret PS 2/13 angående nytt 

industriområde og godkjenner oppstart av geo- og miljøtekniske undersøkelser i 
havna. 

2. Oppdraget forventes å ha en verdi under kr. 500.000 og administrasjonen bes sende ut 
forespørsel og innhente tilbud fra kvalifiserte firma.  

3. Arbeidet inngår i forarbeidene til nytt industriområde med fiskerikai og forventes 
gjennomført vår/sommer 2013. 

4. Arbeidet finansieres med låneopptak og gjøres opp mot tilskudd/finansiering av 
prosjektet når det avsluttes. 

 

 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 

 
Vedtak: 

1. Lebesby Formannskap viser til vedtak i Kommunestyret PS 2/13 angående nytt 
industriområde og godkjenner oppstart av geo- og miljøtekniske undersøkelser i 
havna. 

2. Oppdraget forventes å ha en verdi under kr. 500.000 og administrasjonen bes sende ut 
forespørsel og innhente tilbud fra kvalifiserte firma.  

3. Arbeidet inngår i forarbeidene til nytt industriområde med fiskerikai og forventes 
gjennomført vår/sommer 2013. 

4. Arbeidet finansieres med låneopptak og gjøres opp mot tilskudd/finansiering av 
prosjektet når det avsluttes. 
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Sak PS  28/13 
 
 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN  - 
AKVAKULTURANLEGG PÅ HOVDENAKKEN SALMAR 
NORD AS 

 
 

Innstilling: 
Lebesby kommune gir, med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-1, dispensasjon fra 
kommuneplanens areal- og kystsonedel for etablering av anlegg for akvakultur i 
Hovdenakkvika som omsøkt, under forutsetning av at planene legges frem for 
Reinbeitedistrikt 9, og at det oppnås enighet om hvordan SalMar Nords drift kan foregå uten 
at det medfører konsekvenser for reindrifta. Hvis det ikke oppnås enighet kan ikke 
dispensasjon regnes som gitt. 
Dispensasjonen gjelder inntil bruk av området er behandlet i forbindelse med rullering av 
kystsoneplanen. 
Før tiltak kan settes i gang må det foreligge tillatelse etter Akvakulturloven. 
 
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 gir, med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-1, dispensasjon fra 
kommuneplanens areal- og kystsonedel for etablering av anlegg for akvakultur i 
Hovdenakkvika som omsøkt, under forutsetning av at planene legges frem for 
Reinbeitedistrikt 9, og at det oppnås enighet om hvordan SalMar Nords drift kan foregå uten 
at det medfører konsekvenser for reindrifta. Hvis det ikke oppnås enighet kan ikke 
dispensasjon regnes som gitt. 
Dispensasjonen gjelder inntil bruk av området er behandlet i forbindelse med rullering av 
kystsoneplanen. 
Før tiltak kan settes i gang må det foreligge tillatelse etter Akvakulturloven. 
 
Innsynsrett 
Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18. 
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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. 
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Sak PS  29/13 
 
 

Sakstittel:  VALG AV VALGSTYRE TIL STORTINGS- OG 
SAMETINGSVALGET  

 
 

Innstilling: 
 
Lebesby kommunestyre vedtar at Formannskapet skal fungere som Valgstyre for 
Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013.  
 
Ordfører velges som leder, og varaordfører som nestleder av Valgstyret. 
 
Valgstyret delegerer avgjørelsesmyndighet til leder, arbeidsutvalg eller sekretærer i 
enkeltsaker eller type saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
 
Kommunestyret delegerer til Valgstyret å oppnevne Stemmestyrer i valgkretsene. 
 

 
Behandling: 
Formannskapet konstituerte seg som Kommunestyre. 
 
Innstillingen ble vedtatt. 
***Enstemmig. 
 

 
Vedtak: 
 
Formannskapet konstituerte seg som Kommunestyre i denne saken. 

 
Lebesby kommunestyre vedtar at Formannskapet skal fungere som Valgstyre for 
Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013.  
 
Ordfører velges som leder, og varaordfører som nestleder av Valgstyret. 
 
Valgstyret delegerer avgjørelsesmyndighet til leder, arbeidsutvalg eller sekretærer i 
enkeltsaker eller type saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
 
Kommunestyret delegerer til Valgstyret å oppnevne Stemmestyrer i valgkretsene. 
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Sak PS  30/13 
 Sak unntatt offentlighet. 
 

Sakstittel:  KULTUR- / IDRETTSSTIPEND 2013  
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Sak PS  31/13 
 
 

Sakstittel:  ØKONOMIRAPPORTERING 1 KVARTAL 2013  
 
 

Innstilling: 
Lebesby Formannskap tar økonomirapportering 1 kvartal 2013 til etterretning. 
 

 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 

 
Vedtak: 
Lebesby Formannskap tar økonomirapportering 1 kvartal 2013 til etterretning. 
 
 
  
 


