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Sak PS  29/14 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR 

BALDURSSON 
 
 
Innstilling: 
1. Lebesby Formannskap innvilger Georg Mar Baldursson, 9790 Kjøllefjord, inntil  

kr. 250.000 i lån til kjøp av fartøyet Stormskjær F-80-LB med kvote 12-13 meter i lukket 
gruppe. 

2. Lånet gis med 4 års rente- og avdragsfrihet i henhold til retningslinjene for kommunens 
fiskerifond § 2.  

3. Lånet utgjør 10 % av kapitalbehovet og utbetales over Fiskerifondet kap. 15201.1215.325 
når fullfinansiering er bekreftet, skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet og 
gyldig skatteattest er levert. 

4. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge denne fristen. 
5. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. 

Administrasjonen kan endre prioritet. 
6. Betingelser jfr. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond: 

 
§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID 
Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales tilbake 
til Lebesby kommune: 

- fartøyet selges  
- fartøyet kondemneres  
- fartøyet forliser 
- støttemottaker og/eller fartøyet flyttes ut av kommunen 
- støttemottaker slutter i fiskeryrket 
- støttemottaker selger kvoten(e)  

Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilsagn over  
kr. 50.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Fondsstyret kan avgjøre pantets 
prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån. 
 
§7 TILBAKEBETALING AV LÅN  
Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 
utbetaling. 

a) LØPETID 
a. Lån mellom kr 20.000,- og kr. 50.000,- gis med løpetid inntil 3 år 
b. Lån mellom kr.50.000,- og kr.200.000,- gis med løpetid inntil 5 år  
c. Lån over kr. 200.000,- gis med løpetid inntil 8 år.  
d. Dersom lånet gis med 4 års rente- og avdragsfrihet blir total løpetid 

forlenget tilsvarende. 
b) RENTEBETINGELSER 
Rente på lån kan være fast eller flytende. Rentenivået på fast- eller flytende rente skal 
være tilsvarende gunstigste rente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge når 
gjeldsbrev underskrives. Renten reguleres 2 ganger pr. år.  
c) VILKÅR  
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Så lenge lånet løper gjelder følgende vilkår;  
Minst 50 % av fartøyets leverte torskefangst og kvotekrabbe skal leveres til 
fiskemottak i Lebesby kommune i løpet av året. Dersom disse vilkår ikke blir fulgt 
opp, forfaller lånet i sin helhet. Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på at 
fangsten er levert i kommunen. 
 

7. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til                
Lebesby kommune. 

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

1. Lebesby Formannskap innvilger Georg Mar Baldursson, 9790 Kjøllefjord, inntil  
kr. 250.000 i lån til kjøp av fartøyet Stormskjær F-80-LB med kvote 12-13 meter i 
lukket gruppe. 

2. Lånet gis med 4 års rente- og avdragsfrihet i henhold til retningslinjene for 
kommunens fiskerifond § 2.  

3. Lånet utgjør 10 % av kapitalbehovet og utbetales over Fiskerifondet kap. 
15201.1215.325 når fullfinansiering er bekreftet, skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev 
er underskrevet og gyldig skatteattest er levert. 

4. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge denne fristen. 
5. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. 

Administrasjonen kan endre prioritet. 
6. Betingelser jfr. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond: 

 
§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID 

Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales tilbake 
til Lebesby kommune: 

- fartøyet selges  
- fartøyet kondemneres  
- fartøyet forliser 
- støttemottaker og/eller fartøyet flyttes ut av kommunen 
- støttemottaker slutter i fiskeryrket 
- støttemottaker selger kvoten(e)  

Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilsagn over  
kr. 50.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Fondsstyret kan avgjøre pantets 
prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån. 
 
§7 TILBAKEBETALING AV LÅN  
Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 
utbetaling. 
a) LØPETID 

a. Lån mellom kr 20.000,- og kr. 50.000,- gis med løpetid inntil 3 år 
b. Lån mellom kr.50.000,- og kr.200.000,- gis med løpetid inntil 5 år  
c. Lån over kr. 200.000,- gis med løpetid inntil 8 år.  
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d. Dersom lånet gis med 4 års rente- og avdragsfrihet blir total løpetid 
forlenget tilsvarende. 

b)  RENTEBETINGELSER 
Rente på lån kan være fast eller flytende. Rentenivået på fast- eller flytende rente skal 
være tilsvarende gunstigste rente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge når 
gjeldsbrev underskrives. Renten reguleres 2 ganger pr. år.  

      c)  VILKÅR  
Så lenge lånet løper gjelder følgende vilkår;  
Minst 50 % av fartøyets leverte torskefangst og kvotekrabbe skal leveres til 
fiskemottak i Lebesby kommune i løpet av året. Dersom disse vilkår ikke blir fulgt 
opp, forfaller lånet i sin helhet. Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på at 
fangsten er levert i kommunen. 
 

7.  Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til  
           Lebesby kommune. 
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Sak PS  30/14 
 
 
Sakstittel:  HAVNEKRAV POST 30 UTDYPING OG MOLO I 

KJØLLEFJORD HAVN  
 
 
Innstilling: 
Lebesby Formannskap er positive til at administrasjonen jobber videre med nye havnekrav 
over post 30, som skal inngå i Nasjonal Transportplan. Havnekrav gjelder molo på nordsiden 
av Kjøllefjord, utvidelse av utdypingsområdet i indre havn og forlengelse av molo Q. 
 
Lebesby Formannskap ber administrasjonen avholde møte med Kystverket og brukerne av 
havna for å drøfte saken og fremme havnekravet for behandling i Kommunestyret.  
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Vedtak: 
Lebesby Formannskap er positive til at administrasjonen jobber videre med nye havnekrav 
over post 30, som skal inngå i Nasjonal Transportplan. Havnekrav gjelder molo på nordsiden 
av Kjøllefjord, utvidelse av utdypingsområdet i indre havn og forlengelse av molo Q. 
 
Lebesby Formannskap ber administrasjonen avholde møte med Kystverket og brukerne av 
havna for å drøfte saken og fremme havnekravet for behandling i Kommunestyret.  
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Sak PS  31/14 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL HEIDI 

JOHANSEN 
 
 
Innstilling: 
Tiltakshaver/adresse: Heidi Johansen, Gråsteinsveien 26, 4400 FLEKKEFJORD 
Tiltaksadresse: GID 26/14, Torskefjord, 9740 LEBESBY 
Planstatus: Kommuneplanens arealdel 
Søknad mottatt: 28.02.2014 
Type søknad: Søknad om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra PBL bestemmelser 
  
VEDTAK:  
Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1fra: 
Dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser i LNFR sone B, om avstand til sjø, og 
dispensasjon fra Plan- og bygningslovens § 1-8. 

Naustet skal være uisolert, uten gulv og det skal være med saltak røstet mot sjøen. 
Tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningslovens kapittel 20 må foreligge før tiltaket kan settes i 
gang. 
 
Spesielt om kulturminner 
Viser det seg under arbeid i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne på 
en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd (Ingen må - uten at det er lovlig etter § 8 
- sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 
eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at 
dette kan skje. ) - skal melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den 
utstrekning det kan berøre kulturminnet. 
 
Innsynsrett 
Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18. 
 
Klagerett 
I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 
sendes Lebesby kommune. 
Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse. 
Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner 
som anføres klagen. 
 
Berørte parter 
Vedtak sendes: 
Heidi Johansen, Gråsteinsveien 26, 4400 FLEKKEFJORD 
Kopi av vedtak sendes: 
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 VADSØ – Ref.  
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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  
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Tiltakshaver/adresse: Heidi Johansen, Gråsteinsveien 26, 4400 FLEKKEFJORD 
Tiltaksadresse: GID 26/14, Torskefjord, 9740 LEBESBY 
Planstatus: Kommuneplanens arealdel 
Søknad mottatt: 28.02.2014 
Type søknad: Søknad om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra PBL bestemmelser 
  
VEDTAK:  
Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1fra: 
Dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser i LNFR sone B, om avstand til sjø, og 
dispensasjon fra Plan- og bygningslovens § 1-8. 

Naustet skal være uisolert, uten gulv og det skal være med saltak røstet mot sjøen. 
Tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningslovens kapittel 20 må foreligge før tiltaket kan settes i 
gang. 
 
Spesielt om kulturminner 
Viser det seg under arbeid i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne på 
en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd (Ingen må - uten at det er lovlig etter § 8 
- sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 
eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at 
dette kan skje. ) - skal melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den 
utstrekning det kan berøre kulturminnet. 
 
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. 
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Berørte parter 
Vedtak sendes: 
Heidi Johansen, Gråsteinsveien 26, 4400 FLEKKEFJORD 
Kopi av vedtak sendes: 
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 VADSØ – Ref.  
 
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  
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Sak PS  32/14 
 
 
Sakstittel:  KULTURPRIS VINNER 2014  
 
 
Innstilling: 
Kulturprisen skal være en honnør til kunstnere, kulturarbeidere eller andre som har gjort seg 
bemerket med sin innsats på kulturområdet i kommunen. Både enkeltpersoner og lag og 
foreninger kan nomineres. Det er totalt 14 nominerte kandidater til årets kulturpris.  
Kulturprisen i 2014 er på kr 10 000 og går til Anna Movik 
 
Behandling: 
 
Saken ble behandlet i eget møte 8.5.14 grunnet kort frist. 
 
Årets kulturpris gikk til Anna Movik. 
 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Saken ble behandlet i eget møte 8.5.14 grunnet kort frist. 
 
Årets kulturpris gikk til Anna Movik. 
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Sak PS  33/14 
 
 
Sakstittel:  OPPVEKTSJEF 100 % FAST STILLING  
 
 
Innstilling: 
 
Etter helhetlig vurdering tilbys stillingen til Lise Birgitte Øfeldt. Dersom hun takker nei tilbys 
stillingen til Tiina Sørensen. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Etter helhetlig vurdering tilbys stillingen til Lise Birgitte Øfeldt. Dersom hun takker nei tilbys 
stillingen til Tiina Sørensen. 
 
 
  
 


