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Sak  16/14 

SØKNAD OM ØKT STØTTE TIL FOLDALBRUKET 2014 OG UTSETTELSE PÅ 
TILBAKEBETALING AV LÅN 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223   

Arkivsaksnr.: 14/239 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 16/14 Formannskapet 11.04.2014  

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Stiftelsen Foldal økt støtte for 2014 på inntil
kr. 150.000. Beløpet skal dekke nødvendig reparasjoner og klargjøring, samt
gjennomføring av sesongen 2014.

2. Tilskudd fra Lebesby kommune dekker om lag 20 % av budsjetterte kostnader for
Stiftelsen Foldal i 2014.

3. Beløpet dekkes over bundet konsesjonsavgiftsfond (kraftfond).
4. Lebesby Formannskap innvilger også Stiftelsen Foldal ett års utsettelse på

tilbakebetaling av likviditetslån kr. 150.000. Nedbetalingen vil dermed starte i januar
2015.  

Dokumenter: 

Søknad fra Stiftelsen Foldal om økt støtte til Foldalbruket i 2014 

Budsjett for 2014 for Stiftelsen Foldal og Kystmuseene IKS (avd. Foldalbruket) 

Regnskap for 2012 og 2013 

Søknad fra Stiftelsen Foldal om utsettelse på tilbakebetaling av likviditetslån kr. 150.000 

Faktaopplysning: 

Stiftelsen Foldal har søkt Lebesby kommune om økt tilskudd for 2014. I kommunens budsjett 
er det satt av kr. 100.000 som skal finansieres over næringsfond. Stiftelsen Foldal har gjennom 
flere år søkt om et tilskudd på kr. 300.000 for å kunne bemanne anlegget større deler av året, 
drive mer kontinuerlig utviklingsarbeid og ha museet åpent i sesongen. Kommunen har 
begrenset sitt tilskudd til kr. 100.000 de siste årene, med de følger at daglig leder har vært 
permittert i perioder og museet har hatt svært begrenset åpningstid.  

I desember 2013 vedtok kommunestyret å innvilge kr. 275.000 årlig fra 2015 dersom 
Foldalbruket blir en del av Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark IKS. Økt 
tilskudd fra kommune, Fylkeskommunen og Kulturdepartementet vil gi Foldalbruket en helt 
annen økonomisk trygghet og forutsigbarhet. Dette vil ikke bli avklart før statsbudsjettet 
legges frem til høsten.  
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Deler av søknaden fra Stiftelsen Foldal er limt inn i saksfremlegget:  
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Konsekvenser for miljøet: 

Saken har ikke konsekvenser for miljøet. 

Vurdering: 

Det har alltid vært utfordrende å få sunn økonomi i Stiftelsen Foldal. Det har vært lagt ned 
betydelige midler i blant annet tilskudd fra Riksantikvaren, Stiftelsen UNI og Lebesby 
kommune, i tillegg til mange dugnadstimer gjennom årene. Det har også vært innvilget 
tilskudd fra Innovasjon Norge og Lebesby kommune til utviklings- og investeringsprosjekter. 
Tilskudd fra Riksantikvaren dekker restaurering, men ikke driftskostnader. Det har i perioder 
vært nødvendig å stenge ned anlegget og permittere daglig leder for å spare. Det er samtidig 
behov for å ha tilsyn med bruket året rundt, det skal skrives søknader og rapporter og anlegget 
kan ikke være helt uten ansatte. Det har vært lagt ned stor innsats både av lønnet personell og 
ikke minst gjennom dugnad for å få Foldalbruket dit det er i dag. Det er en reell fare for at 
anlegget vil forfalle igjen om man ikke har ansatte som kan ta seg av tilsyn, skrive søknader 
om midler, sørge for organisering av arbeidet og god rapportering. Det er nå søkt om opptak i 
Kystmuseene IKS, noe som vil sikre stabil drift fra 2015. Denne sesongen må det arbeides 
med å holde anlegget vedlike og dugnadsinteressen oppe, slik at Foldalbruket fortsatt kan 
fremstå som Kjøllefjords «storstue».  



Sak  17/14 

SØKNAD OM STØTTE TIL VIDEREUTVIKLING OG MARKEDSFØRING AV 
REISELIVSNÆRINGA I GAMVIK- OG LEBESBY KOMMUNE 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U64   

Arkivsaksnr.: 14/231 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 17/14 Formannskapet 11.04.2014  

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Visit Nordkyn inntil kr. 140.000 i tilskudd til
videreutvikling og markedsføring av reiselivsnæringa i Gamvik og Lebesby kommuner
i henhold til Strategi- og handlingsplanen 2014

2. Tilskuddet skal dekke ca 30 % av kostnader for 2014, og tas over næringsfond kap.
14704.1215.325 ved rapportering av aktiviteter og kostnader.
50 % av tilskuddet kan utbetales ved oppstart.

3. Med bakgrunn i reduserte rammer til kommunalt næringsfond, kan ikke Visit Nordkyn
påregne like stort tilskudd i fremtiden. Formannskapet varsler derfor Visit Nordkyn om
at de fra neste år også må se på andre inntekstmuligheter for organisasjonen.

Dokumenter: 

Søknad om støtte for 2014 med følgende vedlegg; Årsmelding og regnskap 2013, Budsjett 
2014 og Strategi- og handlingsplan for 2014.  

Faktaopplysning: 

Visit Nordkyn (VN) søker om tilskudd for 2014, og de har lagt ved årsberetningen og 
regnskap for 2013, og strategi- og handlingsplan samt budsjett for 2014.  

Årsberetningen viser at VN har 12 medlemsbedrifter og ca 15 støttemedlemmer. 
Medlemsbedriftene er: 

Mehamn Arctic Hotell, Hotel Nordkyn, Striptind, Expedition Earth, Nordkyn Terminalen, 
Davvi Siida, Arctic Coast, Foldabruket, Nordkyn Nordic Safari, Gamvik Museum, Kjøllefjord 
Skipsekspedisjon, Avinor. 

Medlemsavgiften har i 2013 vært: 

Store overnattingsbedrifter kr. 18.000 

Små overnattingsbedrifter kr. 10.000 

Opplevelse og transport kr. 10.000 
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Kulturbedrifter kr.   6.000 

Støttemedlemmer kr.   1.000 

Aktiviteter i 2013: 

- Daglig leder Jan Olav Evensen har deltatt i sju møter i strukturutvalget for Nord-Norge 
- Daglig leder har deltatt i to møter i markedsrådet i Nord-Norsk Reiseliv 
- Visit Nordkyn har vært aktive i arbeidet med å skape et tettere samarbeid mellom 

destinasjonsselskapene i Finnmark 
- Visit Nordkyn har bidratt i Porsanger sitt arbeid med direkte ruteflyforbindelse til 

Banak 
- Visit Nordkyn har hatt ansvar for bedre koordinering av turistinformasjonene i 

Lebesby og Gamvik kommune.  
- Visit Nordkyn har deltatt i Innovasjon Norges internasjonale vandreprosjekt 
- Daglig leder har vært på studietur i Tyskland (vandring) 
- Visit Nordkyn har gjennomført en fire dagers visningstur på Nordkyn (med tema 

vandring). 
- Visit Nordkyn har inngått en avtale med Destinasjon Varanger vedrørende 

markedsføring av Slettnes som fugleområde. 
- Visit Nordkyn har i 2013 oppgradert web-siden, blant annet er den oversatt til tysk.   

Regnskapet for 2012 og 2013 viser i hovedtrekk: 

2013  2012 

Kontingenter/avgifter 152 000 159 000 

Offentlige tilskudd 240 000 467 500 

Andre inntekter/tilsk     5 623   91 424 

Sum driftsinntekter 397 624 717 924 

Lønnskostnader 251 924 198 390 

Annen driftskostnad 273 765 191 374 

Sum driftsresultat           -128 066 328 160 

2013 var første året Visit Nordkyn ikke har hatt prosjektfinansiering fra Innovasjon Norge, 
noe som vises i lavere offentlige tilskudd. De økte kostnadene i 2013 skyldes først og fremst 
deltakelse i vandreprosjektet (kr. 26.000), markedsføringskostnader (+kr. 92.000) og økte 
utgifter til oversettelse (+kr. 16.000). 
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Etter at prosjektperioden var over og hovedfinansieringen fra Innovasjon Norge stoppet opp, 
har Visit Nordkyn engasjert Jan Olav Evensen som daglig leder i 50 % stilling. I tillegg 
engasjeres blant annet Ruan de Flamingh i Mehamn i arbeidet med web- og facebooksidene.  

Fra strategi- og handlingsplanen har vi tatt med punktene om mål, strategi, handlingsplan og 
suksesskriterier:  

Målsetninger: 
Å skape økt trafikk – økt lønnsomhet. 

o Delmål: Gjøre Visit Nordkyn attraktiv for medlemmer ved å skape et godt og
konstruktivt miljø, samt oppnå resultater i forhold til hovedmålsetning slik at
våre støttespillere finner det interessant å fortsette samarbeidet.

Strategi: 

 Styrke samarbeidet og samholdet i næringa, ved å ha fokus på god og konstruktiv
kommunikasjon.

 Våre felles satsingsområder er fisketurisme, vandring, fugletitting og nordlysturisme.
 Visit Nordkyn skal ha fokus på å levere i forhold til økt trafikk, økt lønnsomhet.
 Videreføre arbeidet med turoperatører og presse.
 Skape innpass i Den norske Turistforening sine informasjons- og formidlingskanaler.
 Gode rutiner for regelmessig oppdatering av web, samt hyppig oppdatering av

Facebook.
 Opprettholde og styrke kontakten med øvrige destinasjonsselskaper i Finnmark i

forhold til felles markedsinnsats, og eventuelt samarbeid på andre områder.

Handlingsplan: 

 Vedlikeholde kontakten med Innovasjon Norge og Nord-Norsk Reiseliv angående
aktuelle turoperatører.

 Delta på Innovasjon Norges vandreprosjekt.
 Lage programforslag til turoperatørene som har vært på visningstur på Nordkyn.
 Planlegge å invitere turoperatører på visningstur i februar-mars 2014.
 Oversette web-siden til tysk.
 Opprette intern Facebook side til deling av informasjon, og til interne diskusjoner.
 Arrangere fire Arena Nordkyn i året, ett som kick-off i april og ett i september for

evaluering av sommersesongen. De to øvrige som medlemsmøter med faglig påfyll, i
februar og november.

 Styret skal bidra til å gjøre Arena Nordkyn til en attraktiv møteplass.
 Oppdatere produktpermen innen 31.03.14.
 Daglig leder skal gjøre et besøk hos hver av medlemsbedriftene i løpet av 2014.

Suksesskriterier: 

 Engasjement fra medlemsbedriftene.
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 Fortsatt medfinansiering og engasjement fra kommunene.
 Fortsatt støtte fra det øvrige næringsliv.
 At vi når vårt mål om stadig økende trafikk og økt lønnsomhet.
 At vi klarer å forankre vårt arbeide lokalt.

Budsjett for 2014 er satt inn i saksfremlegget under her: 

Under markedsføring er blant annet deltakelse på Norwegian Travel Workshop som er i Alta 
31. mars-3. april, reiselivsmesse i Moskva og visningsturer til Nordkyn. Bedriftene bidrar i
finansieringen av messedeltakelser og visningsturer, i tillegg til kontingenten.  
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Konsekvenser for miljøet: 

Denne saken har ingen konsekvenser for det ytre miljøet. 
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Vurdering: 

Visit Nordkyn ble etablert i 2006 og har helt fra starten hatt stor fokus på samarbeid og 
kompetanseheving blant reiselivsaktørene på Nordkyn, og målsetningen har vært økt 
lønnsomhet og økt trafikk. I perioden med prosjektfinansiering fra Innovasjon Norge og 
kommunene, ble det brukt store ressurser på profilarbeid, markedsføring og 
kompetanseheving. Kommunene har deltatt i styremøter og arenamøter som observatører. 

Det er en utfordring for de små reiselivsbedriftene å fortsette dette langsiktige utviklings- og 
markedsføringsarbeidet uten videre støtte fra Innovasjon Norge og kommunene. Saken har 
vært til behandling hos Gamvik Nordkyn Utvikling KF, som innvilget kr. 140.000 for 2014. 
Det ble imidlertid presisert i vedtaket fra GNU: «Med bakgrunn i endrede økonomiske 
rammer for GNU kan ikke Visit Nordkyn påregne like stort tilskudd i fremtiden. Styret varsler 
derfor VN om at de fra neste år også må se på andre inntekstmuligheter for organisasjonen». 
Dette er en nødvendig presisering, da Lebesby kommune også har reduserte rammer til 
næringsformål og det er usikkerhet rundt tildeling til næringsfond senere år.  

Det har også vært brukt store administrative ressurser i Visit Nordkyn på strukturprosessen 
som ble startet av handels- og næringsdepartementet, og Jan Olav Evensen har deltatt i 
strukturutvalget for Nord-Norge og i en egen arbeidsgruppe nedsatt i Finnmark. 
Finnmarksprosjektet fikk tilskudd fra departementet til å utrede ny organisering, og det 
arbeidet er godt i gang, Utfordringen fremover vil ligge i hvordan arbeidet med 
reiselivsutvikling, markedsføring, kompetanseheving og felles arenamøter skal organiseres i 
Finnmark/Nordkyn og hvordan de økonomiske rammebetingelsene blir videre.   



Sak  18/14 

UNGDOMSFISKE 2014 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U40   

Arkivsaksnr.: 14/286 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 18/14 Formannskapet 11.04.2014  

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap vedtar å gjennomføre prosjektet ”Ungdomsfiske i kommunal
regi” sommeren 2014.

2. Ungdomsfiske er et viktig rekrutteringstiltak til naturbruk, og ungdom som ønsker å
utdanne seg i den retningen skal prioriteres.

3. Det bevilges inntil kr. 150.000 til gjennomføring av prosjektet, og beløpet dekkes over
bundet konsesjonsavgiftsfond (kraftfond).

4. Det søkes også annen ekstern finansiering, som tilskudd fra Finnmark Fylkeskommune
og aktuelle næringsaktører.

5. Formannskapet gir administrasjon fullmakt til å forhandle om leie av egnet fartøy og
skipper innenfor budsjettets rammer.

Dokumenter: 

Rapport fra 2011, 2012 og 2013 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har gjennomført ”Ungdomsfiske i kommunal regi” tre ganger. Korte fakta 
om prosjektet: 

2011  2012  2013 

Antall uker 6  8  6 

Antall deltakere   12  19  16 

Deltakernes alder 14-19 år 14-19 år 14-19 år 

Kvantum levert 20 tonn 13 tonn 8,8 tonn 

Totale inntekter ca kr. 200.000 kr. 167.000 kr. 85.000 

Beste sjøvær  1400 kg 1000 kg 700 kg 

Dårligste sjøvær 69 kg 70 kg 200 kg 

Antall deltakere pr sjøvær 4 3  3 

Kostnader for Lebesby kom. kr. 231.000 kr. 263.000 kr. 182.000 

Øvrig finansiering  kr. 112.000 kr. 100.000 kr.  0 
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Netto utg. Lebesby kom. kr. 119.000 kr. 163.000 kr. 182.000 

Som man ser av tallene har det vært stor interesse for ordningen, men dessverre har fisket vært 
dårlig de siste årene, spesielt i 2013. Prisnivået på fisken har også falt veldig, så inntjeningen 
har ikke vært det helt store. Ungdommene som er interesserte i fiskeri har likevel hatt utbytte 
av opplæringen og gitt positive tilbakemeldinger, mens de ungdommene som har sett på dette 
som en sommerjobb har vært skuffet over lav inntjening i forhold til innsatsen.  

I 2013 ble det ikke innvilget tilskudd fra Finnmark Fylkeskommune, og det ble heller ikke 
skaffet annen ekstern finansiering. Sommeren 2011 betalte hver deltaker kr. 1000 i egenandel. 
Dette ble ikke gjennomført i 2012 eller 2013, da det var færre sjøvær og lavere inntjening pr 
deltaker.  

Sommeren 2013 (som i 2012) var Martin Ellingsen skipper med båten Mårøysund. Gjennom å 
bruke erfarne fiskere og egnede fartøy, får ungdommene et innblikk i fiskeriene.  
Skipperens/båtens inntekt er nedfelt i avtale mellom kommunen og selskapet. (Martin har 
varslet kommunen at han ikke har mulighet til å gjennomføre ungdomsfiske i 2014.) 

Ungdommene som er med deler fangsten og mottar hver sin seddel for oppgjøret. Det er tillatt 
å tjene kr. 50.000 pr ungdom, og fisket kan foregå i perioden skolen har sommerferie. Det er 
laget egen forskrift for ordningen. 

Alle årene har det vært gjennomført sikkerhetskurs for ungdomsfiskerne i samarbeid med 
Gamvik kommune. Fiskarfagskolen har kommet med båten Finnmarksfisk (2011 og 2012), og 
hatt med redningsdrakter. I tillegg deltok både redningshelikopter og redningsskøyta i 2012. I 
2013 gjennomførte vi sikkerhetskurset i samarbeid med redningsskøyta, slik at kostnadene ble 
minimale. Kostnadene med sikkerhetskurset er inkludert over. I tillegg til test av 
overlevingsdrakter/bruk av redningsflåte, lærte deltakerne noen nyttige knuter og de hadde om 
førstehjelp.  

For å holde kostnadene nede kan man vurdere å gjennomføre 4 uker med ungdomsfiske denne 
sesongen, og gjennomføre sikkerhetskurset uten bruk av skolebåten Finnmarksfisk, da denne 
har kostet mye. Så vil det bli søkt om tilskudd fra Finnmark Fylkeskommune, Nærings- og 
fiskeridepartementet, Fiskarlaget Nord og Salmar.  

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen konsekvenser for det ytre miljø. 

Vurdering: 

Det har vært mulig for ungdom å drive med ungdomsfiske i mange år. Ordningen gjelder for 
ungdom fra 12 år og oppover, og blir drevet fra egen båt. Vi ser imidlertid at antall deltakere i 
kommunen gikk betraktelig opp når vi startet den kommunale ordningen. Det er ikke alle som 
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har tilgang til egen båt, og den kommunale ordningen gir også mulighet for å bli kjent med 
lokale fiskere og fartøy. 

Dette er derfor et svært viktig rekrutteringsprosjekt, som vi allerede ser positive resultater av. 
Det er flere ungdommer som har vært med flere sesonger. Flere av deltakerne (5-6) har ytret 
ønske om å satse på fiskeryrket. Høsten 2012 var det en av ungdommene som skiftet linje på 
Losa fra service og samferdsel til naturbruk. Skoleåret 2013/2014 hadde vi to søkere til 
naturbruk på Losa. (For neste skoleår er ikke tallene kjent.) Skippere ser også potensial i å få 
kontakt med ungdom for fremtidig mannskap. Det er flere mange positive effekter av dette 
prosjektet.  

Ordningen er imidlertid forholdsvis kostbar, og på sikt kan det bli utfordrende å gjennomføre 
og finansiere prosjektet. Det er også flere av kommunene som har slitt å finne skippere og 
egnet fartøy. Derfor gikk kommunene Lebesby, Gamvik, Båtsfjord, Berlevåg og Vardø 
sammen om et brev til Departementet, Direktoratet mfl. angående endring av regelverket for 
ungdomsfiske. Vi ber om at ungdom må kunne være med fartøy i ordinær drift, noe som ikke 
er tillatt i følge dagens regelverk. Dette vil nok ta tid å få avklart, men vil være en viktig sak 
for fremtidig ungdomsfiske og rekruttering. 
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RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 141   

Arkivsaksnr.: 14/287 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 19/14 Formannskapet 11.04.2014  

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap, planutvalget, vedtar å be kommunestyret igangsette rullering av
kommuneplanens samfunns- og arealdel i løpet av høsten 2014.

2. Det bevilges inntil kroner 400 000 fra kraftfondet til kjøp av ekstern kompetanse og
tjenester.

3. Rådmannen skal legge fram en sak om oppstart med fremdriftsplan til kommunestyret i
juni.

Dokumenter: 

Faktaopplysning: 

Kommunestyret vedtok i 2011 en planstrategi. Denne belyste behovet for rullering av 
kommuneplanen.  

7. Behov for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Samfunnsdelen  

Status: 

Gjeldende samfunnsdel går ut i 2012.  Det har vært foretatt ei vurdering i forhold til såkalt ”avvik” i kommuneplanen våren 
2011. En fant ut at i gjeldende plan var mange mål og delmål oppnådd.  Det ble laget ei kommuneplanmelding som skulle 
ligge til grunn for nettopp å kunne vurdere status og behov.  Kommunestyret gjorde vedtak i saken og det ble besluttet å ta 
hensyn til momenter i kommuneplanmeldingen i neste rullering. 

Behov: 

Side 16 av 34   



Sak 19/14 

Kommuneplanens samfunnsdel med mål, delmål og retningslinjer må rulleres 

Kommuneplanens arealdel 

Status: 

Gjeldende arealdel til kommuneplanen er vedtatt i 2003. 

Gjeldende kystsonedel til kommuneplanen er vedtatt i 2008. 

Arealdelen til kommuneplanen er under rullering siden 2006, men arbeidet har stoppet opp på grunn av innsigelser. 
Fylkesmannen i Finnmark ønsket ikke å mekle på grunn av påstand om dårlig meklingsgrunnlag. 

Behov: 

Kommuneplanens arealdel bør rulleres. Pågående rullering bør utgå og ny rullering etter ny Plan- og bygningslov bør 
settes i gang. 

Gjeldende plan, og foreliggende planforslag, har mange svakheter: 

Generelt: 

Henviser til gammel Plan- og bygningslov. 

Laget på gammelt unøyaktig kartgrunnlag. 

Det er vanskelig å saksbehandle søknader som planen innvirker på. 

Tettstedsområde (eksisterende): 

- mangler bestemmelser om størrelse, utforming, plassering og antall (eksisterende enheter). 
- mangler bestemmelser/retningslinjer om knytning til vei, vann og avløp (eksisterende enheter). 

I følge gjeldende plan skal reguleringsplan foreligge før tiltak tillates. 

Eksisterende tettstedsområde er delvis bebygd, og det er uklart om planens intensjon var at utvidelse ikke kan skje uten 
regulering. Det er i så fall ikke forskjell på eksisterende ubebygd og fremtidig tettstedsområde. 

LNFR A områder i tettsteder bør vurderes omgjort til planlagt tettstedsområde. 

Konsekvenser for miljøet: 

Vurdering: 

Vedtaket fra 15/6 2012 sier i pkt 3 at:  Lebesby kommunestyre vil ta stilling til 
igangsettingen av kommuneplanarbeidet når en har en reell oversikt over ressursene i 
organisasjonen.  
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Vi har lenge slitt med bemanningen på teknisk etat, men fra mai vil vi ha alle stillingene 
besatt. Det betyr at teknisk nå vil få kapasitet til å bidra med kart, bestemmelser o.l i 
arealdelen. 

Vi har ikke interne resurser til å være prosjektleder på samfunnsdelen og til å kjøre 
dialogprosessene som er nødvendig. Rådmannen vil derfor leie inn eksterne ressurser så langt 
det er nødvendig.  
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SØKNAD OM NY AKVAKULTURLOKALITET - LANGHOLMEN 

SALMAR NORD AS 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: U43 &02  

Arkivsaksnr.: 14/95 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 20/14 Formannskapet 11.04.2014  

Innstilling: 

1. Lebesby kommune har ingen merknader til SalMar Nord AS sin søknad om ny
akvakulturlokalitet ved Langholmen, Lebesby kommune. Søknaden gjelder et kvantum på
3600 tonn. Denne lokaliteten skal drives i sammenheng med lokaliteten Kvitelva som
allerede er etablert i Bekkarfjord og skal driftes med samme generasjon av fisk – et
driftsområde.

2. Søknad om ny akvakulturlokalitet har vært annonsert i Norsk Lysningsblad og 2 aviser, og
har ligget ute til offentlig innsyn i fire uker. Ved høringsfristens utløp var det innkommet 5
innspill/merknader til søknaden.
Ingen av disse er av en slik karakter at de får betydning for å innvilge søknaden.

3. Søknaden er i samsvar med gjeldende arealplan for kommunen jfr. Akvakulturloven § 15
punkt a. samt vilkår i samme lov § 6 b. Selv om enkelte fortøyningsinnstallasjoner  ligger
utenfor områder avsatt til akvakultur i kystsoneplanen, er også akvakultur tillatt arealbruk i
flerbruksområdet. Plasseringen av anlegget er dermed i samsvar med avsatt
arealformålskategori i kystsoneplanen, og dette underbygges av vedtak fattet av
Fylkesmannen i Troms ref sak 2013/4119-5.

4. Lebesby kommune har interesse av at det blir økt aktivitet og flere sysselsatte innen
oppdrettsnæringen i Laksefjorden. Lebesby kommune stiller seg derfor positiv til en ny
lokalitet som omsøkt ved Langholmen i Lebesby.

Dokumenter: 

Faktaopplysning: 

Salmar Nord a/s søker om tillatelse til å etablere en ny lokalitet for oppdrett av laks. 

Lokaliteten ligger like sør-vest for øya ”Langholmen” ved Lebesby i Laksefjorden. 

Omsøkt produksjonsvolum er 3.600-tonn. 

I følge søknaden skal lokaliteten driftes med samme generasjon fisk som lokaliteten Kvitelva i 
Bekkarfjord, (et driftsområde) 
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Omsøkt lokalitet ligger innenfor et område som i stadfestet arealplan er avsatt til omsøkt 
formål. (Område avsatt til akvakultur). 

Selv om enkelte av fortøyningsinnretningene blir liggende utenfor dette område har dette 
ingen betydning da dette området er avsatt som allment flerbruksområde som også inkluderer 
akvakultur.  

Den komplette søknaden fra SalMar Nord a/s med alle vedlegg har ligget ute til offentlig 
ettersyn i over 4-uker. 

Det er innkommet 5 uttalelser til søknaden. 

Kort skissert inneholder disse innspillende følgende merknader: 

Sværholt fiskarlag: 

- Ønsker at det blir gjennomført en konsekvensutredning før tillatelse gis. 
- Tiltaket vil kunne trenge vekk annen etablert fiskeriaktivitet. 
- Kan få negative konsekvenser for Laksefjorden som gytefjord for Kysttorsk. 

Grunneiere Langholmen syd: 

- Ødelegge for fritidsfiske ved holmen 
- Anlegget beslaglegger store sjøarealer ved holmen. 
- Man må ta omveier for å komme med båt frem til holmen. 
- Forringe Langholmen som rekreasjonsområde. 
- Tap av viktig fiskeområde. 
- Negative konsekvenser for fugle- og dyrelivet på- og ved holmen. 
- Frykt for økt forurensning. 

Grunneiere Langholmen nord. 

- Anlegget vil være tilhinder for båttrafikken. 
- Området er et viktig område for kveitefiske. 
- Evt. Rømmninger vil kunne skade vill-laksbestanden i elvene rundt fjorden. 
- Vil kunne trenge bort den lokale torskebestanden i fjorden. 
- Frykt for økt forurensning. 
- Eiendomsretten ikke vil bli respektert. 

Lakseelver i Finnmark og Kunes jeger- og fiskeforening. 

- Generelt negativ til at det etableres oppdrettsanlegg i fjordene i Finnmark. 
- Frykt for at anlegget bidrar til mer rømt oppdrettslaks. 
- Tillatelse bør ikke gis før det kan etableres i lukkede rømningssikre anlegg. 
- Det må etableres system som kan spore all rømt oppdrettslaks. 
- Større rømmninger kan i tillegg skade andre elver i fylket, (Porsanger og Tana).  

Konsekvenser for miljøet: 
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Akvaplan-niva AS  og Marinhelse a/s har på oppdrag fra SalMar Nord AS foretatt en 
miljøundersøkelse type B i  2013. Rapporten omfatter sediment- og bunndyrsundersøkelse på 
lokaliteten. Bunnen under anlegget består av sand og silt med innslag av noe stein. Det ble 
ikke registrert noen form for organisk belastning på lokaliteten.  

Det ble konkludert med god vannutskiftning med beregnet god spredning av organisk 
materiale. Lokaliteten er beregnet til å være godt egnet som oddretslokalitet.  

Lokaliteten gis lokalitetstilstand 1 (beste tilstand).  

Vurdering: 

Det omsøkte området ligger innenfor områder som er godkjent for akvakulturvirksomhet. 
Søknaden er derfor helt i tråd med gjeldende arealplan. 

Dersom søknaden skal avslås må det derfor foreligge særlig tungtveiende argumenter. 

Av de innspill som er innkommet er det ingen av disse som hver for seg eller samlet gir 
grunnlag for å tilrå at søknaden bør avslås. 

Den generelle frykten for at laks kan rømme fra anlegget og komme opp i vassdragene rundt 
fjorden er selvsagt reelle. 

Etter det vi kjenner til har området det her søkes på i liten grad vært benyttet i konvensjonelt 
fiske. 

At  Langholmen og områdene rundt vil forringes  som rekreasjonsområde og fiskeplass, 
(fritidsfiske),  kan ikke tilbakevises, men det gir ikke grunnlag for å avslå søknaden.  

Plasseringen av anlegget vil i liten grad begrense muligheten for småbåttrafikk. Det vil være 
mulig å passere anlegget både på innsiden og yttersiden. 

Salmar Nord a/s har konsentrert sin produksjon langs øst-siden av Laksefjorden. 

Selv om Laksefjorden representerer et stort havområde med  relativt store områder avsatt til 
akvakulturvirksomhet er det ikke alle områdene som er egnet til oppdrettsvirksomhet. Bl.a er 
man avhengig av gode strøm- og dybdeforhold, samt noe skjerming mot bølger og vind. 

Langs Laksefjordens øst-side hvor dette selskapet har sin produksjon samlet er det etter hvert 
begrenset hvor mange lokaliteter som er aktuelle i oppdrettssammenheng. 

Etter det vi har blitt informert om har man i denne omgangen ikke ville vurdere mulige 
lokaliteter lengre inn i Laksefjorden. Dette for å unngå produksjon nærmere de etablerte 
smoltanleggene i Friarfjord og Landersfjord. 

De siste 20- 30 årene har det mærmest ikke vært ordinært fiske av noe omfang i indre del av 
Laksefjorden. Interessekonflikten mellom oppdrettsnæringen og ordinært konvensjonelt fiske 
har derfor i liten grad vært en aktuell problemstilling. 

Oppdrettsnæringen har de siste årene økt i omfang og teller i dag rundt 40 – 50 årsverk direkte 
knyttet til drift av anleggene. Denne næringen har derfor utviklet seg til å bli en betydelig 
virksomhet i vår kommune. 
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SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PBL 

WIEBKE SLÅTSVEEN 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 24/1  

Arkivsaksnr.: 13/455 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
DS 52/13 Formannskapet 25.06.2013  
PS 21/14 Formannskapet 11.04.2014  

Innstilling: 

Tiltakshaver/adresse: Wiebke Slåtsveen, Bekkarfjord, 9740 LEBESBY 

Tiltaksadresse: GID 24-1 Bekkarfjord 

Planstatus: Kommuneplanens arealdel LNFR sone C 

Søknad mottatt: 03.06.2013 

Type søknad: Søknad om tillatelse til tiltak etter PBL § 20-1 Ett trinns søknad 

VEDTAK: 

Lebesby kommune gir tillatelse til tiltak jfr. plan- og bygningsloven § 20-1 (a-m) for: 

m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av
ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om 
eigedomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som 
ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan. 

Eiendommens grenser skal utgå fra vestre punkt på eiendommen GID 24-17, 82 meter mot nord-
vest parallelt med eksisterende "gammel bygdevei". Derifra skal grensen gå i rett linje mot 
nordligste punkt til eiendommen GID 24-10.  
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Tillatelse gis i medhold av plan- og bygningslovens § 26-1, § 27-2, § 27-4 og § 28-1. 

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. 

Gebyr 

Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr jfr. Forskrift om gebyr for behandling / 
forvaltning etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (lokal forskrift for Lebesby 
kommune). 

Gebyrforskriften ligger på kommunens hjemmeside: www.lebesby.kommune.no  

Dokumenter: 

13-455-1 Søknad om tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven 

13-455-2 Foreløpig svar fra kommunen – etterlysning av nabovarsel 

13-455-3 Gjenpart av nabovarsel med kvittering, samt merknader fra Sissel krogh 

13-455-4 Vedtak D 52/13 – tillatelse til opprettelse av matrikkelenhet 
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13-455-5 Reinbeitedistrikt 13 - svar på Fefos høring 

13-455-6 Rekvisisjon av oppmålingsforretning 

13-455-7 Svar til reinbeitedistrikt 13 

13-455-8 Anmodning om utfyllende kommentarer til søknad og merknader 

13-455-9 Svar fra Sissel Krogh 

13-455-10 Svar fra søker Wiebke Slåtsveen 

Faktaopplysning: 

Wiebke Slåtsveen søker om fradeling av et areal til landbruksformål. 

Kommunen ber søker varsle naboer og sende gjenpart av nabovarsling med kvittering for 
nabovarsling til kommunen. 

Kommunen mottar gjenpart til nabovarsel med kvittering for varsel, samt merknader fra nabo 
Sissel Krogh (GID 24-17). 

Kommunen oppfattet gjennom landbrukskontoret at det var enighet mellom søker og nabo om 
hvor grensa for den nye eiendommen skulle gå. Kommunen ga sin tillatelse i vedtak D 52/13 i 
henhold til det som ble oppfattet som ønsket løsning fra begge parter. 

Det ble fra grunneier Fefo rekvirert om oppmålingsforretning. 

Oppmålingsforretningen ble forsøkt gjennomført etter avtale med søker. Forretningen ble ikke 
gjennomført da søker har misforstått vedtaket og mener at bygdeveien skal være innenfor 
eiendomsgrenser til den nye eiendommen. 

Kommunen anmoder i brev til søker og Sissel Krogh om utfyllende kommentarer til saken. 

Begge parter svarte på anmodningen. 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen kjente 

Vurdering: 

Følgende momenter bør legges til grunn for vedtak i denne saken. 

- Søker Wiebke Slåtsveen ønsker å benytte gammel bygdevei til ferdselsvei for flytting 
av dyr i stedet for å bruke fylkesvei 888, uten at en avkjøring til GID 24-17 legger 
begrensninger på dette. Hun foreslår en løsning der veien inngår i den nye 
eiendommen og at eier av GID 24-17 kan etablere vei parallelt med gammel bygdevei 
nord for denne. 

- Sissel Krog mener at området mellom gammel bygdevei og fylkesvei 888 ikke bør 
inngå i den nye eiendommen. Hun får da mulighet til etablering av vei til sin hytte 
parallelt med gammel bygdevei. Dette som en alternativ løsning til at hun ønsker å 
benytte deler av bygdeveien til sin adkomst til hytta. 

Den mest hensiktsmessige løsningen vil vær at gammel bygdevei er felles for alle, slik at den 
kan benyttes som del av adkomst til hytta og til ferdselsvei for dyr. Sissel Krogh kan da 
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anlegge adkomst mellom avkjøring til eiendommen GID 24-3 og gammel bygdevei. Noe som 
gir mye mindre inngrep i terrenget. Det er allikevel grunn til å anta at å innlemme gammel 
bygdevei i den nye eiendommen vil vær optimal løsning som kan aksepteres av begge parter. 

Sissel Krogh får da mulighet til å søke om etablering av adkomst til hytta, selv om veistykket 
som må opparbeides blir noe lengre. 
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RETNINGSLINJER FOR SPILLEMIDDELSØKNADER 

Saksbehandler:  Silje Elise Grevsnes Arkiv: D35   

Arkivsaksnr.: 14/121 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 22/14 Formannskapet 11.04.2014  

Innstilling: 

Søknadsfrist for å sende inn søknader om spillemiddel til Lebesby kommune settes til 1. 
november hvert år. Søknader som kommer etter fristen vil ikke bli behandlet inneværende 
periode. 

Søknadsfristen for idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning settes til 15. april hvert år. 

Faktaopplysning: 

Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle 
selskap med idrett som formål. Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og 
borettslag.  

Lag og foreninger som står på prioritert liste i kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet 
kan søke. Søknaden sendes inn elektronisk (idrettsanlegg.no).  

Nye søknader må ha idrettsfunksjonell forehåndsgodkjenning av kommunen for å kunne søke.  

Vurdering: 

For at saksbehandler skal kunne veilede og behandle spillemiddelsøknader i forhold til 
fylkeskommunens frist 15.januar på en fullverdig måte, må spillemiddelsøknader være inne til 
behandling i kommunen innen 1. november. For at Lebesby kommune skal kunne bidra og 
veilede bør søker ta kontakt tidlig i prosessen. Søknadsfrist for forehåndsgodkjenning settes 
derfor til 15.april.  
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RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STØTTE TIL ENKELTARRANGEMENT 

Saksbehandler:  Silje Elise Grevsnes Arkiv: C03   

Arkivsaksnr.: 14/120 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 23/14 Formannskapet 11.04.2014  

Innstilling: 

Enkeltpersoner eller lag og foreninger kan søke om tilskudd til løpende arrangement, 
forestillinger og aktiviteter som fremmer kulturlivet i kommunen etter skisserte retningslinjer:  

Tiltaket det søkes om støtte til må komme kommunens innbyggere til gode  

Søknaden må være inne senest to uker før tiltaket arrangeres  

Beløpet skal være i rimelig forhold til prosjektets størrelse og omfang  

Tilskudd betales ut forskuddsvis samtidig som tilsagn gis  

Søker bør være registrert i Frivillighetsregisteret med organisasjonsnummer.  
Enkeltpersoner som søker må bruke fødselsnummer. 

Dersom tiltaket ikke blir gjennomført, skal beløpet (evt. deler av det) tilbakebetales 

Mottaker skal profilere Lebesby kommune med logo på program, plakater o.l.  

Det skal sendes inn en enkel rapport etter avsluttet prosjekt/tiltak. Gjerne med bilder fra 
arrangementet som kan brukes i kommunens magasin På Norsktoppen 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune mottar henvendelser fra lag, foreninger og enkeltpersoner om tilskudd til 
løpende arrangement, forestillinger og aktiviteter. I dag finnes det ikke noen retningslinjer for 
hvordan søker skal gå frem eller hvem som kan få støtte.  

Vurdering: 

For at alle skal behandles rettferdig er det viktig at kommunen har retningslinjer for søknad og 
behandlingsprosedyre.  
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RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTUR - IDRETTSSTIPEND FOR 
UNGDOM 

Saksbehandler:  Silje Elise Grevsnes Arkiv: 076   

Arkivsaksnr.: 14/117 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 24/14 Formannskapet 11.04.2014  

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar at kultur - idrettstipend for ungdom økes fra 7000,- til kr 10 000,-  
Kriteriene for tildelingen endres som skissert:  

• Prisen tildeles ungdom inntil 30 år som har utmerket seg innen kultur eller idrett

• Kan tildeles både grupper og enkeltpersoner med tilknytning til Lebesby kommune

• Beløpet er på kr 10 000,- og kan fritt brukes til videre utvikling av talent

• Det er like viktig å være inspirerende for andre som å ha vist prestasjoner utover det vanlige

• Kandidater må foreslås av andre med begrunnelse

• Forslag sendes kommunen innen fristen 1. mai

• Formannskapet vedtar hvem som skal få prisen

• Offentliggjørelse og overrekkelse finner sted på et arrangement i kommunen

Faktaopplysning: 

Dagens Retningslinjer: 

• Beløpets størrelse er lik kommunens kulturpris og deles ut hvert annet år på et egnet
arrangement hvor stipendmottaker er deltaker. 

• Både enkeltstående personer, grupper og lag kan motta stipendet.

• Mottakere av stipendet kan være under utdanning eller være i oppstart/etableringsfasen av en
idrett eller kunstnerisk karriere. Stipendet kan imidlertid ikke tildeles etablerte profesjonelle 
idrett eller kunstutøvere og har en øvre aldersgrense på 25 år. 
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• Mottakere må kunne vise til resultater på minimum kretsnivå innen sin idrett. Innen de
estetiske kunst og kulturfagene må minimum kriteriene være at vedkommende har representert 
kommunen utad i form av konserter, forestillinger, utstillinger og lignende. 

• Mottakere skal kunne fremme sin egen søknad slik at han/hun kan ha mulighet for å
vedlegge dokumentasjon for sine egne aktiviteter. 

• Forslagsstiller må få godkjent sitt forslag av stipendkandidat slik at nødvendig
dokumentasjon kan fremskaffes. 

• Som regel skal det deles ut et stipend innen idrett og et innen kunst/kultur. Hvis det ikke er
kvalifiserte kandidater innen et av områdene kan stipendet i sin helhet tilfalle den andre. 

Vurdering: 

En øvre aldersgrense på 30 år vil gjenspeile den generelle samfunnsutviklingen som viser at 
ungdomsbegrepet er utvidet av ulike årsaker. De nye kvalifikasjonskravene kan føre til at flere 
ser prisen som oppnåelig og blir motiverte til å gjøre en ekstra innsats. Dette vil føre til 
positive ringvirkninger lokalsamfunnet. En økning av summen fra 7000,- til 10 000 er reell i 
forhold til lignende priser delt ut av andre kommuner og mer i tråd med den generelle 
prisstigningen i samfunnet. 
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ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTURPRIS 

Saksbehandler:  Silje Elise Grevsnes Arkiv: 076   

Arkivsaksnr.: 14/118 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 25/14 Formannskapet 11.04.2014  

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar at kulturprisens størrelse økses fra 7000,- til kr 10 000,-  

Og justerer vedtektene  

Faktaopplysning: 

Dagens retningslinjer:  

• Lebesby kommune deler annet hvert år ut en kulturpris

• Kulturprisen skal være en honnør til særlig innsats til beste for kulturlivet i kommunen.

• Kulturprisen kan gis til lag/foreninger eller sammenslutninger hjemmehørende i Lebesby
kommune, eller enkeltpersoner født og/eller bosatt i Lebesby kommune 

• Kulturprisens størrelse 2012 er på kr. 7000.-

• Kunngjøring om tildeling av kulturpris gjøres med oppslag.

• Forslag til kandidater sendes kommunen innen fristen, 15.april

• Formannskapet vedtar hvem som skal få prisen

• Offentliggjørelse og overrekkelse finner sted på et kulturarrangement i kommunen

Endring av retningslinjer:  
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• Lebesby kommune deler annet hvert år ut en kulturpris

• Kulturprisen skal være en honnør til kunstnere, kulturarbeidere, eller andre som har gjort seg
bemerket med sin innsats på kulturområdet i Lebesby kommune 

• Kulturprisen annonseres gjennom kommunens hjemmeside og oppslag

• Forslag til kandidater med begrunnelse sendes til kommunen innen fristen 1.mai

• Kulturprisens størrelse 2014 er på kr. 10 000,-

• Formannskapet vedtar hvem som skal få prisen

• Offentliggjørelse og overrekkelse finner sted på et kulturarrangement i kommunen

Vurdering: 

En justering av vedtektene vil bidra til forenkling uten at innholdet endres. En økning av 
summen fra 7000,- til 10 000 er reell i forhold til lignende priser delt ut av andre kommuner 
og mer i tråd med den generelle prisstigningen i samfunnet  



Sak  26/14 

KLAGE PÅ VEDTAK OM SKJENKEBEVILLING 

KATHRINE OLSEN NEDREJORD 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: U63 &02  

Arkivsaksnr.: 14/258 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 26/14 Formannskapet 11.04.2014  

Innstilling: 

Lebesby Formannskap tar ikke klagen til følge, og delegert vedtak D 2/14 opprettholdes. 

I henhold til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28, tredje 
ledd, kan dette vedtak ikke påklages.  

Dokumenter: 

- Søknad om skjenkebevilling. 
- Delegert vedtak D 2/14 
- Klage på vedtak 
- Foreløpig svar   

Faktaopplysning: 

Kathrine Olsen Nedrejord har søkt Lebesby kommune om skjenkebevilling for én bestemt 
anledning, for deltakere i åpent arrangement. Arrangementet er en konsert og 
litteraturopplesning på Galleri Christensen fredag den 25. april 2014.  
Det er søkt om skjenking av alkoholholdig drikke gruppe 1, 2 og 3 (over 2,5 vol.prosent og 
under 60 vol.prosent). I søknad er det opplyst at arrangementet er beregnet på et voksent 
publikum, men at det likevel vil være åpent for ungdom. Arrangementet vil ha vakthold. 

Administrasjonen har etter delegert myndighet avslått søknaden fra Nedrejord. 
Bakgrunn for avslaget: 
I hht. forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (§ 2-1) skal alkoholpolitiske hensyn 
ivaretas. Lebesby kommune har i sin alkohol- og ruspolitiske handlingsplan bestemt at det skal 
vises forsiktighet med å gi skjenkebevilling for kulturarrangement. 
Det er i avslaget opplyst om klageadgang på vedtaket. 

Nedrejord har i sin klage vist til at dette kulturarrangementet er spesielt rettet mot voksne 
personer, og at det er tenkt som mer enn bare en forestilling. Det skal være en åpen samtale 
med publikum i etterkant, og det er denne samtalen som er hovedgrunnen for at det er søkt om 
alkoholservering. Videre viser Nedrejord til at kommunen ved liknende arrangement har 
innvilget skjenkebevilling, og at dette arrangementet ikke skiller seg ut fra tidligere søknader. 
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Konsekvenser for miljøet: 

Vurdering: 

Administrasjonen har i sitt avslag lagt vekt på at kommunens alkoholpolitiske hensyn skal 
ivaretas, jf forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (§ 2-1).  
I Lebesby kommunes alkohol- og ruspolitiske handlingsplan vises det til at kommunen har 
som mål å utvikle lokale strategier innen rusmiddelarbeidet, og en sier blant annet at det skal 
vises forsiktighet ved å gi skjenkebevilling ved kulturarrangementer.  
I klagen vises det til at liknende arrangement har fått innvilget søknad om skjenking. 
Administrasjonen mener at nettopp ved å avslå denne søknaden, viser en forsiktighet. Det at 
én har fått innvilget søknad tidligere, må ikke skape presidens for senere søknader, men 
administrasjonen må vurdere hver søknad individuelt, samt se på hyppighet av denne typen 
søknader.  

I søknaden om skjenkebevilling åpner søker for at ungdom også skal kunne delta på 
arrangementet. Et av målene i kommunens plan er å arbeide for å heve debutalderen for bruk 
av rusmidler, ved utvikling av holdninger. Administrasjonen mener det er riktig å avslå 
søknaden nettopp for å vise ungdom at kultur og samvær kan ivaretas uten at alkohol må 
nytes.  
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Lebesby kommune 
Sentraladministrasjonen 
9790 KJØLLEFJORD 

Kathrine Olsen Nedrejord 
Wilhelmsgate 5a 

0168 Oslo 
KJØLLEFJORD, 24.3.2014 

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb. 
14/256 U63 RAD/SADM/ANFA 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT 
ANLEDNING - KATHRINE OLSEN NEDREJORD  

Saken er behandlet som saksnr D 2/14 etter delegert myndighet fra Kommunestyret. 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
Kathrine Olsen Nedrejord, født 160987, gis avslag på søknad om skjenkebevilling for en 
bestemt anledning fredag den 25. april 2014. 

Vedtaket er fattet jf. delegasjonsreglement i Lebesby kommune, alkoholloven, forskrift til 
alkoholloven og Lebesby kommunes alkohol- og ruspolitiske handlingsplan 

Bakgrunn for avslaget: 
I hht. forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (§ 2-1) skal alkoholpolitiske hensyn 
ivaretas. Lebesby kommune har i sin alkohol- og ruspolitiske handlingsplan bestemt at det 
skal vises forsiktighet med å gi skjenkebevilling for kulturarrangement. 

Det er klageadgang på dette vedtaket. Klage må fremmes innen 3 uker etter at søker ble kjent 
med det.  

Med hilsen 
Lebesby kommune 

____________________ 
Anne Lill Fallsen  
serviceleder 
Dir.tlf: 78 49 9510 

anne.lill.fallsen
Placed Image



Paris, 25. mars 2014 

Til Lebesby kommune 

KLAGE PÅ VEDTAK OM SKJENKEBEVILLING 

Jeg viser til vår søknad om skjenkebevilling for en 

bestemt anledning, saksnummer 14/256. Vår søknad ble 

avslått med begrunnelsen at ”det skal vises forsiktighet 

med å gi skjenkebevilling for kulturarrangement” .  Rett 

nok dreier det seg i dette tilfellet om et 

kulturarrangement, men det er spesielt rettet mot voksne 

personer og tenkt som mer enn bare en forestilling. 

Prosjektet vårt Landskap er en framvisning av musikk, 

tekst og bilder, med en åpen samtale med publikum i 

etterkant, omkring temaet landskap og forestillingen.  

Samtalen/samværet i etterkant er hovedgrunnen til at 

vi ønsker å servere alkohol i forbindelse med 

forestillingen. Vi samarbeider med bokhandler Gøril 

Søndrol i denne forbindelse, som var med på å arrangere 

poesikveld i Kjøllefjord for noen måneder siden, der 

skjenkebevilling ble innvilget. Vi mener at vårt 

arrangement stiller i samme klasse, og at det derfor 

ville være naturlig at også vi fikk innvilget søknaden.  

Vi håper med dette at kommunen ser grunn til å revurdere 

søknaden. 

Med vennlig hilsen 

Kathrine Nedrejord 
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LEBESBY KOMMUNE 
 SERVICE- OG RÅDMANNSKONTORET 

Kathrine Olsen Nedrejord 
Wilhelmsgate 5a 

0168 OSLO 

Deres ref. Vår ref Arkivkode Vår dato
14/258-2 U63 &02 26.3.2014 

FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ VEDTAK OM SKJENKEBEVILLING 

Lebesby kommune bekrefter med dette å ha mottatt din klage av 25.3.14 på avslag om 
skjenkebevilling.  
I henhold til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28, første 
ledd, vil saken bli behandlet av Formannskapet i førstkommende møte 11. april 2014.  

Dette til orientering. 

Med hilsen 
LEBESBY KOMMUNE 

____________________ 
Anne Lill Fallsen 
serviceleder 
Dir.tlf.: 7849 9510 



Sak  27/14 

ANKE PÅ AVSLAG OM STARTLÅN 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 252   

Arkivsaksnr.: 14/178 Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 27/14 Formannskapet 11.04.2014  
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