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Sak PS 78/14 
 
 
Sakstittel:  ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 LEBESBY 

KOMMUNE 
 
 
Innstilling: 
 
1.  Lebesby kommunestyre vedtar årsregnskapet m/beretning for 2013 som har et  

driftsresultat på kr 3 518 632.-    
2.  Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket (underskudd) på kr 1 515 486,24 

som i all hovedsak knytter seg til prosjekter som er påbegynt i 2013 og videreført. 
(tidsforskyving). Disse er med i finansieringen for 2014.  

3.  Kommunestyret vedtar at overskuddet 3 518 632.- skal avsettes på driftsfondet. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
1.  Lebesby kommunestyre vedtar årsregnskapet m/beretning for 2013 som har et  

driftsresultat på kr 3 518 632.-    
2.  Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket (underskudd) på kr 1 515 486,24 

som i all hovedsak knytter seg til prosjekter som er påbegynt i 2013 og videreført. 
(tidsforskyving). Disse er med i finansieringen for 2014.  

3.  Kommunestyret vedtar at overskuddet 3 518 632.- skal avsettes på driftsfondet. 
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Sak PS  79/14 
 
 
Sakstittel:  FINANSRAPPORT  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommunestyre tar Finansrapport nr 1/2014 til orientering 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommunestyre tar Finansrapport nr 1/2014 til orientering 
 
 
  



  

Side 6 av 31 

Sak PS  80/14 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM STARTLÅN LISE BIRGITTE ØFELD T 
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommune innvilger et startlån til Lise Birgitte Øfeldt på kr. 450 000,- som 
delfinansiering til kjøp og rehabilitering av Strandveien 180, Gnr. 36 og Br.nr 41 i 
Lebesby kommune, 

2.  Lånevilkår/betingelser: Lånet gis med 2. prioritet i eiendommen med ei nedbetalingtid 
på 25 år.  Rentebetingelser og andre lånevilkår til en hver tid etter Husbankens 
bestemmelser. 

3. Tilsagnsdokument og foreløpig nedbetalingsplan underskrives av lånetaker etter 
nærmere avtale med økonomikontoret. Lindorff AS administrerer startlån for 
kommunen og har all kontakt videre opp mot lånetaker (-ne). 

4. Etter Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages. En eventuell klage sendes 
Lebesby kommune inne 3 uker fra vedtaket er gjort kjent. 

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

1. Lebesby kommune innvilger et startlån til Lise Birgitte Øfeldt på kr. 450 000,- som 
delfinansiering til kjøp og rehabilitering av Strandveien 180, Gnr. 36 og Br.nr 41 i 
Lebesby kommune, 

2.  Lånevilkår/betingelser: Lånet gis med 2. prioritet i eiendommen med ei 
nedbetalingstid på 25 år.  Rentebetingelser og andre lånevilkår til en hver tid etter 
Husbankens bestemmelser. 

3. Tilsagnsdokument og foreløpig nedbetalingsplan underskrives av lånetaker etter 
nærmere avtale med økonomikontoret. Lindorff AS administrerer startlån for 
kommunen og har all kontakt videre opp mot lånetaker (-ne). 

4. Etter Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages. En eventuell klage sendes 
Lebesby kommune inne 3 uker fra vedtaket er gjort kjent. 
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Sak PS  81/14 
 
 
Sakstittel:  OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK 2014  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommunestyre tar rapporten for oppfølging av kommunestyrevedtak til orientering 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommunestyre tar rapporten for oppfølging av kommunestyrevedtak til orientering 
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Sak PS  82/14 
 
 
Sakstittel:  HELHETLIG ROS  2014 - RISIKO OG 

SÅRBARHETSANALYSE LEBESBY KOMMUNE 
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å igangsette rullering av Lebesby kommunes helhetlige 
risiko- og sårbarhetsanalyse. 

2. Lebesby kommunestyre vedtar følgende mandat for arbeidet:  
 
Prosjektgruppen gis mandat til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for 
Lebesby kommune og dokumentere resultatet fra arbeidet i en rapport. Basert på den 
helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal prosjektgruppen utarbeide en tiltaksplan for 
oppfølging i kommunens plan-, økonomi- og budsjettarbeid. 
  
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal imøtekomme kravene i lov om kommunal 
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven), og forskrift 
om kommunal beredskapsplikt.  
 
Formål  
Formålet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er å:  

• gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold i kommunen, og hvordan de påvirker 
kommunen 

• avdekke sårbarhet og gjensidige avhengigheter  
• foreslå tiltak for hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres  
• plassere ansvar for oppfølging av det enkelte tiltak innad i kommuneadministrasjonen, 

samt sette tidsfrist for når tiltaket skal igangsettes 
• gi planleggingsgrunnlag og beslutningsstøtte i kommunens arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap  
 
Organisering, roller og ansvar  

• Oppdragsgiver og eier av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er kommunens 
ledelse 

• Representanter fra kommunens ledelse utgjør styringsgruppen og utpeker 
prosjektleder og prosjektdeltakere for prosjektgruppens arbeid  

• Prosjektgruppen har ansvar for å planlegge og gjennomføre den helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalysen 

• Prosjektleder skal holde styringsgruppen orientert om prosjektets status underveis 
• Kommunen forplikter seg til aktiv deltakelse i de ulike aktivitetene i prosjektet 
• Relevante offentlige og private aktører skal inviteres med i arbeidet med 

gjennomføringen 
• Prosjektleder skal presentere resultatene fra den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen, inklusive forslag til plan for oppfølging for kommunens ledelse 
• Kommunens ledelse har ansvar for å fremme den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen for kommunestyret og følge opp plan for oppfølging.  
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Tidsplan 
Prosjektet skal ha oppstart før utgangen av 2014, og ferdigstilt rapport skal leveres innen 
april 2015. 
 

3. Kostnader forbundet med rullering av helhetlig ROS-analyse belastes 
sentraladministrasjonen. 

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

1. Lebesby kommunestyre vedtar å igangsette rullering av Lebesby kommunes helhetlige 
risiko- og sårbarhetsanalyse. 

2. Lebesby kommunestyre vedtar følgende mandat for arbeidet:  
 
Prosjektgruppen gis mandat til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for 
Lebesby kommune og dokumentere resultatet fra arbeidet i en rapport. Basert på den 
helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal prosjektgruppen utarbeide en tiltaksplan for 
oppfølging i kommunens plan-, økonomi- og budsjettarbeid. 
  
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal imøtekomme kravene i lov om kommunal 
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven), og forskrift 
om kommunal beredskapsplikt.  
 
Formål  
Formålet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er å:  

• gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold i kommunen, og hvordan de påvirker 
kommunen 

• avdekke sårbarhet og gjensidige avhengigheter  
• foreslå tiltak for hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres  
• plassere ansvar for oppfølging av det enkelte tiltak innad i kommuneadministrasjonen, 

samt sette tidsfrist for når tiltaket skal igangsettes 
• gi planleggingsgrunnlag og beslutningsstøtte i kommunens arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap  
 
Organisering, roller og ansvar  

• Oppdragsgiver og eier av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er kommunens 
ledelse 

• Representanter fra kommunens ledelse utgjør styringsgruppen og utpeker 
prosjektleder og prosjektdeltakere for prosjektgruppens arbeid  

• Prosjektgruppen har ansvar for å planlegge og gjennomføre den helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalysen 

• Prosjektleder skal holde styringsgruppen orientert om prosjektets status underveis 
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• Kommunen forplikter seg til aktiv deltakelse i de ulike aktivitetene i prosjektet 
• Relevante offentlige og private aktører skal inviteres med i arbeidet med 

gjennomføringen 
• Prosjektleder skal presentere resultatene fra den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen, inklusive forslag til plan for oppfølging for kommunens ledelse 
• Kommunens ledelse har ansvar for å fremme den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen for kommunestyret og følge opp plan for oppfølging.  
 
Tidsplan 
Prosjektet skal ha oppstart før utgangen av 2014, og ferdigstilt rapport skal leveres innen 
april 2015. 
 

3. Kostnader forbundet med rullering av helhetlig ROS-analyse belastes 
sentraladministrasjonen. 
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Sak PS  83/14 
 
 
Sakstittel:  KOMMUNEREFORM  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommunestyret tar saken om kommunereform til orientering. 
Kommunestyret vedtar at Lebesby kommunes fremdrift skal være i tråd med løp 2 i 
kommunereformprosessen. 
Kommunestyret oppnevner et utvalg bestående av 3 politiske representanter for det videre 
arbeidet: 
1. Ordfører 
2. ………. 
3. ………. 
i tillegg til rådmannen som skal gjennomføre samtaler med kommuner. 
Det politiske utvalget, sammen men rådmannen, skal lage forslag til videre fremdrift, mandat 
og prosess for involvering innen 1. september 2015. Saken fremmes for kommunestyret. 
 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommunestyret tar saken om kommunereform til orientering. 
Kommunestyret vedtar at Lebesby kommunes fremdrift skal være i tråd med løp 2 i 
kommunereformprosessen. 
Kommunestyret oppnevner et utvalg bestående av 3 politiske representanter for det videre 
arbeidet: 
1. Ordfører 
2. ………. 
3. ………. 
i tillegg til rådmannen som skal gjennomføre samtaler med kommuner.  
Det politiske utvalget, sammen men rådmannen, skal lage forslag til videre fremdrift, mandat 
og prosess for involvering innen 1. september 2015. Saken fremmes for kommunestyret. 
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Sak PS  84/14 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM KJØP AV TOMT MAREK PETER IVA N 
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune gir som hjemmelshaver til eiendommen GID 23/31 i tettstedet Lebesby, 
sitt samtykke til fradeling av boligtomt som omsøkt inntil 1000 m2, forutsatt at Lebesby 
bygdetun som forvalter eiendommen, gir sitt samtykke til tomtetildelingen. 
Opprettelse av matrikkelenhet må godkjennes etter Plan- og bygningsloven § 20-1 m) før det 
rekvireres oppmålingsforretning etter Matrikkelloven. 
Når tillatelse etter Plan- og bygningsloven foreligger, og oppmålingsforretning er 
gjennomført, overdras tomten til kjøper for kr. 6,50 pr. m2, som betales til Lebesby bygdetun. 
Kjøper betaler gebyr for søknad etter Plan- og bygningsloven og gebyr for 
oppmålingsforretning, matrikkelbrev og tinglysing. 
Dette vedtaket er ikke et vedtak etter Plan- og bygningsloven. 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommune gir som hjemmelshaver til eiendommen GID 23/31 i tettstedet Lebesby, 
sitt samtykke til fradeling av boligtomt som omsøkt inntil 1000 m2, forutsatt at Lebesby 
bygdetun som forvalter eiendommen, gir sitt samtykke til tomtetildelingen. 
Opprettelse av matrikkelenhet må godkjennes etter Plan- og bygningsloven § 20-1 m) før det 
rekvireres oppmålingsforretning etter Matrikkelloven. 
Når tillatelse etter Plan- og bygningsloven foreligger, og oppmålingsforretning er 
gjennomført, overdras tomten til kjøper for kr. 6,50 pr. m2, som betales til Lebesby bygdetun. 
Kjøper betaler gebyr for søknad etter Plan- og bygningsloven og gebyr for 
oppmålingsforretning, matrikkelbrev og tinglysing. 
Dette vedtaket er ikke et vedtak etter Plan- og bygningsloven. 
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Sak PS  85/14 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM TOMT BERNT ERROL FREDRIKSEN 
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune vedtar å selge deler av gir eiendommen GID 35/85 i Mollavegen i 
Kjøllefjord – som omsøkt til parkeringsplass, og del av eiendommen GID 35/85 mot søkers 
boligtomt (GID 35/86) på sørøstsiden av Mollavegen.  
Opprettelse av matrikkelenhet må godkjennes etter Plan- og bygningsloven § 20-1 m) før det 
rekvireres oppmålingsforretning etter Matrikkelloven. 
Når tillatelse etter Plan- og bygningsloven foreligger, og oppmålingsforretning er 
gjennomført, overdras tomten til kjøper for kr. 13,- pr. m2. 
Kjøper betaler gebyr for søknad etter Plan- og bygningsloven og gebyr for 
oppmålingsforretning, matrikkelbrev og tinglysing. 
Dette vedtaket er ikke et vedtak etter Plan- og bygningsloven. 
 
Behandling: 
 
Marte Rasmussen inhabil i saken. 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommune vedtar å selge deler av gir eiendommen GID 35/85 i Mollavegen i 
Kjøllefjord – som omsøkt til parkeringsplass, og del av eiendommen GID 35/85 mot søkers 
boligtomt (GID 35/86) på sørøstsiden av Mollavegen.  
Opprettelse av matrikkelenhet må godkjennes etter Plan- og bygningsloven § 20-1 m) før det 
rekvireres oppmålingsforretning etter Matrikkelloven. 
Når tillatelse etter Plan- og bygningsloven foreligger, og oppmålingsforretning er 
gjennomført, overdras tomten til kjøper for kr. 13,- pr. m2. 
Kjøper betaler gebyr for søknad etter Plan- og bygningsloven og gebyr for 
oppmålingsforretning, matrikkelbrev og tinglysing. 
Dette vedtaket er ikke et vedtak etter Plan- og bygningsloven. 
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Sak PS  86/14 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM KJØP AV TOMT OG NY ADKOMSTVE I 

FRANK OLAV PETTERSEN 
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune som grunneier, avslår søknad om kjøp av del av GID 36-9 og søknad om 
adkomstvei over eiendommen. 
Avslaget begrunnes med at det ikke er avgjort hvordan aldershjemtomta skal utnyttes, og at 
kommunen ikke vil sette eventuelle begrensninger for utnyttelse av tomta. 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommune som grunneier, avslår søknad om kjøp av del av GID 36-9 og søknad om 
adkomstvei over eiendommen. 
Avslaget begrunnes med at det ikke er avgjort hvordan aldershjemtomta skal utnyttes, og at 
kommunen ikke vil sette eventuelle begrensninger for utnyttelse av tomta. 
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Sak PS  87/14 
 
 
Sakstittel:  39/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ETABLERING 

AV VEI TIL FRITIDSHYTTE RUDOLF NILSEN 
 
 
Innstilling: 

1. Søknad om dispensasjon fra LNF-C sonen av kommunens arealplan for fremføring av 
veg til eksisterende hytte (39/1/14) i Oksevågdalen avslås, jfr. Plan- og bygningsloven 
§ 19-2.  

 
En eventuell tillatelse vil medføre presedens og sterke føringer for tilsvarende saker i 
kommunen. Det er viktig å ikke åpne for en praksis som på grunn av mengden 
dispensasjoner vil være skadelig for natur og friluftsliv, og på den måten undergrave 
byggeforbudet i LNF-områdene i kommunen. 

 
2. 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: 
 
Forslag fra Stine Akselsen: 
 

1. Søknad om dispensasjon fra LNF-C sonen av kommunens arealplan for fremføring av 
veg til eksisterende hytte (39/1/14) i Oksevågdalen innvilges, jfr. Plan- og 
bygningsloven § 19-2.  
 
Begrunnelse for dette er at Lebesby kommune ønsker å legge til rette for enklere 
tilgang til fritidsboliger.  

 
 

2. Dispensasjon gis på følgende vilkår: 
• Vegtrasé legges til søkers eksisterende avkjørsel rett vest for fritidshytte. (gnr. 

39 bnr. 1 fnr. 14) Se vedlagte kart. Dette gir en mer fornuftig og mindre 
inngrepsomfattende føring av vegen fram til fritidshytten.  

• Vegen må legges slik at den ikke blir til hinder for ferdsel og reintrekk ved 
f.eks. grøfting og gjerder/ bom, og at det ikke utføres større maskinelle inngrep 
som ødelegger naturen mer enn nødvendig for komme seg til hytten. 

• NB! Denne tillatelsen gjelder kun dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 
19-2. Arbeidet kan derfor ikke settes i gang før det søkes og er gitt tillatelse fra 
kommunen om bygging av tiltak (veg) etter plan- og bygningsloven § 20-1. 

 
3. Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det 

samme gjelder dersom arbeidet innstilles over lengre tid enn 2 år, jfr. PBL § 21-9. 
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4. 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 
 

5. 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. 

 
*** Forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 

1. Søknad om dispensasjon fra LNF-C sonen av kommunens arealplan for fremføring av 
veg til eksisterende hytte (39/1/14) i Oksevågdalen innvilges, jfr. Plan- og 
bygningsloven § 19-2.  
 
Begrunnelse for dette er at Lebesby kommune ønsker å legge til rette for enklere 
tilgang til fritidsboliger.  

 
 

2. Dispensasjon gis på følgende vilkår: 
• Vegtrasé legges til søkers eksisterende avkjørsel rett vest for fritidshytte. (gnr. 

39 bnr. 1 fnr. 14) Se vedlagte kart. Dette gir en mer fornuftig og mindre 
inngrepsomfattende føring av vegen fram til fritidshytten.  

• Vegen må legges slik at den ikke blir til hinder for ferdsel og reintrekk ved 
f.eks. grøfting og gjerder/ bom, og at det ikke utføres større maskinelle inngrep 
som ødelegger naturen mer enn nødvendig for komme seg til hytten. 

• NB! Denne tillatelsen gjelder kun dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 
19-2. Arbeidet kan derfor ikke settes i gang før det søkes og er gitt tillatelse fra 
kommunen om bygging av tiltak (veg) etter plan- og bygningsloven § 20-1. 

 
3. Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det 

samme gjelder dersom arbeidet innstilles over lengre tid enn 2 år, jfr. PBL § 21-9. 
 

4. 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 
 

5. Klagerett 
I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. 
Klagen skal sendes Lebesby kommune. 
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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  88/14 
 
 
Sakstittel:  39/1 SØKNAD OM DISPENSASJON OG DELING FOR 

OPPFØRING AV NAUST I OKSEVÅGDALEN STINE 
AKSELSEN 

 
 
Innstilling: 
Tiltakshaver/adresse: Stine Akselsen, Kirkeveien 26, 9790 Kjøllefjord 
Tiltaksadresse: Gnr. 39 Bnr. 1 i Oksevågdalen hyttefelt 
Planstatus: RPL 2022-34 Oksevågdalen hyttefelt 
Søknad mottatt: 19.09.2014 
Type søknad: Søknad om tillatelse til tiltak etter PBL § 20-1 Ett trinns søknad 
Type søknad: Søknad om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra Planbestemmelser 
  
VEDTAK:  
  
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. 

 
Oppføring av punktfeste for naust. 

Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1fra: 
Bestemmelser i reguleringsplan 

Oppføring av naust i område regulert til friluftsområde på land i reguleringsplan for Oksevågdalen 
Hyttefelt. 

Etter kommunens samlede vurdering vil ikke tillatelsen medføre vesentlige ulemper for 
friluftsområdet fremfor de fordeler som dette gir for å gi de nordligste hyttene et 
nausttilbud tilsvarende resten av det regulerte området. 

  
Generelle vilkår 
Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/arealplan for området 
og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

Tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m faller bort dersom det ikke er rekvirert 
oppmålingsforretning etter lov om eigedomsregistrering innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, jfr. 
PBL § 21-9. 
Byggetillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder 
dersom arbeidet innstilles over lengre tid enn 2 år, jfr. PBL § 21-9. 

 
Spesielle vilkår 
Naustet skal ikke overstige 15 m2, samt at det skal være uisolert og røstet mot vannet. 
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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. 

 
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: 
 
Stine Akselsen inhabil i saken. 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Tiltakshaver/adresse: Stine Akselsen, Kirkeveien 26, 9790 Kjøllefjord 
Tiltaksadresse: Gnr. 39 Bnr. 1 i Oksevågdalen hyttefelt 
Planstatus: RPL 2022-34 Oksevågdalen hyttefelt 
Søknad mottatt: 19.09.2014 
Type søknad: Søknad om tillatelse til tiltak etter PBL § 20-1 Ett trinns søknad 
Type søknad: Søknad om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra Planbestemmelser 
  
VEDTAK:  
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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. 

 
Oppføring av punktfeste for naust. 

Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1fra: 
Bestemmelser i reguleringsplan 

Oppføring av naust i område regulert til friluftsområde på land i reguleringsplan for Oksevågdalen 
Hyttefelt. 

Etter kommunens samlede vurdering vil ikke tillatelsen medføre vesentlige ulemper for 
friluftsområdet fremfor de fordeler som dette gir for å gi de nordligste hyttene et 
nausttilbud tilsvarende resten av det regulerte området. 

  
Generelle vilkår 
Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/arealplan for området 
og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

Tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m faller bort dersom det ikke er rekvirert 
oppmålingsforretning etter lov om eigedomsregistrering innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, jfr. 
PBL § 21-9. 
Byggetillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder 
dersom arbeidet innstilles over lengre tid enn 2 år, jfr. PBL § 21-9. 

 
Spesielle vilkår 
Naustet skal ikke overstige 15 m2, samt at det skal være uisolert og røstet mot vannet. 
 
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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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  89/14 
 
 
Sakstittel:  STRATEGI- OG TILSYNSPLAN FOR PLAN- OG 

BYGNINGSLOVEN  
 
 
Innstilling: 
Strategi og tilsynsplan for Lebesby kommune 2015-2017 godkjennes. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Strategi og tilsynsplan for Lebesby kommune 2015-2017 godkjennes. 
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Sak PS  90/14 
 
 
Sakstittel:  OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL 

VEGADRESSER I LEBESBY KOMMUNE  
 
 
Innstilling: 

1. Det vedtas oppstart av arbeidet med overgang av matrikkeladresse til vegadresse for 
hele Lebesby kommune. 

 
2. Adresseplan for Lebesby kommune 2015-2017 godkjennes. 
 
3. Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndigheten etter Lov om stadnamn, jfr. Lov av 

18.5.1990 nr. 18, til formannskapet. 
 

4. Kommunestyret nedsetter et navneutvalg. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 

1. Det vedtas oppstart av arbeidet med overgang av matrikkeladresse til vegadresse for 
hele Lebesby kommune. 

 
2. Adresseplan for Lebesby kommune 2015-2017 godkjennes. 
 
3. Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndigheten etter Lov om stadnamn, jfr. Lov av 

18.5.1990 nr. 18, til formannskapet. 
 

4. Kommunestyret nedsetter et navneutvalg. 
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Sak PS  91/14 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - SIW-

KARIN JOHANSEN 
 
 
Innstilling: 
 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 15 – 2 å 
imøtekomme søknad fra Siw-Karin Johansen om fritak fra følgende verv for resten av 
valgperioden: 
 

•••• Fast representant i Arbeidsmiljøutvalget 
•••• Vararepresentant til Lebesby kommunestyre 
 

2. For Arbeidsmiljøutvalget velges det nytt medlem, og for Lebesby Kommunestyre 
rykker vararepresentantene for Borgelig Fellesliste opp på vararepresentantlisten, og 
den vil se slik ut: 

1. Håvard Pedersen 
2. Else Marie Holm Andersen 
3. Lise Kaldahl Skreddernes 
4. Peder Julian Jenssen 
5. Stein Asle Pedersen 

 
I hht. Kommunelovens §§ 16-2 og 16-3. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 15 – 2 å 
imøtekomme søknad fra Siw-Karin Johansen om fritak fra følgende verv for resten av 
valgperioden: 
 

•••• Fast representant i Arbeidsmiljøutvalget 
•••• Vararepresentant til Lebesby kommunestyre 
 

2. For Arbeidsmiljøutvalget velges det nytt medlem, og for Lebesby Kommunestyre 
rykker vararepresentantene for Borgelig Fellesliste opp på vararepresentantlisten, og 
den vil se slik ut: 

6. Håvard Pedersen 
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7. Else Marie Holm Andersen 
8. Lise Kaldahl Skreddernes 
9. Peder Julian Jenssen 
10. Stein Asle Pedersen 

 
I hht. Kommunelovens §§ 16-2 og 16-3. 
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Sak PS  92/14 
 
 
Sakstittel:  VALG AV ARBEIDSGIVERREPRESENTANT TIL A MU - 

SUPPLERINGSVALG  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommunestyre velger som arbeidsgiverrepresentant til Arbeidsmiljøutvalget for 
perioden 2014-2015 i stedet for Siw-Karin Johansen:  
 

• ……………………………………………………….. 
 

 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommunestyre velger som arbeidsgiverrepresentant til Arbeidsmiljøutvalget for 
perioden 2014-2015 i stedet for Siw-Karin Johansen:  
 

• ……………………………………………………….. 
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Sak PS  93/14 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM STARTLÅN FRODE JENSEN 
 
 
Innstilling: 
 
1. Lebesby formannskap vedtar å innvilger kr. 750 000,-  i 

startlån til Frode Jensen for kjøp av eiendommen Kirkeveien 11 B, G. nr 36, B. nr. 1 
festenr. 13. Gebyrer må betales av søkeren selv som en egenandel. 

2.  Lånet gis over 25 år som 1. prioritetslån i eiendommen Kirkeveien 11B, og med de 
vilkår som husbanken til en hver tid stiller mht til renter og andre kostnader 
vedrørende lånet. 

3.  Tilsagnsdokument og foreløpig nedbetalingsplan underskrives av lånetaker etter 
nærmere avtale med Økonomikontoret i kommunen.  Lindorff As administrerer 
startlån for kommunen og har all kontakt videre opp mot lånetaker. 

4.  Etter Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages. En eventuell klage sendes 
Lebesby kommune inne 3 uker fra vedtaket er gjort kjent. 

 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
1. Lebesby formannskap vedtar å innvilger kr. 750 000,-  i 

startlån til Frode Jensen for kjøp av eiendommen Kirkeveien 11 B, G. nr 36, B. nr. 1 
festenr. 13. Gebyrer må betales av søkeren selv som en egenandel. 

2.  Lånet gis over 25 år som 1. prioritetslån i eiendommen Kirkeveien 11B, og med de 
vilkår som husbanken til en hver tid stiller mht til renter og andre kostnader 
vedrørende lånet. 

3.  Tilsagnsdokument og foreløpig nedbetalingsplan underskrives av lånetaker etter 
nærmere avtale med Økonomikontoret i kommunen.  Lindorff As administrerer 
startlån for kommunen og har all kontakt videre opp mot lånetaker. 

4.  Etter Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages. En eventuell klage sendes 
Lebesby kommune inne 3 uker fra vedtaket er gjort kjent. 
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Sak PS  94/14 
 
 
Sakstittel:  VALG AV REPRESENTANT TIL UNGDOMSRÅD  
 
 
Innstilling: 
 
1. Følgende personer velges til hovedrepresentanter til Lebesby ungdomsråd for perioden 
januar 2015 til januar 2017:  
 
_____________________________________________________  
 
_____________________________________________________  
 
_____________________________________________________  
 
_____________________________________________________  
 
2. I tillegg til å velge ungdomsråd må formannskapet velge en kontaktperson og 
saksbehandler for ungdomsrådet.  
 
3. Det må også utarbeides en plan for hvordan ungdomsrådet skal arbeide innenfor eget 
budsjett. Dette må kvalitetssikres på politisk og administrativt nivå.  
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Stine Akselsen: 
Saken utsettes til neste Formannskapsmøte 1.12.14. 
 
*** Forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes til neste Formannskapmøte 1.12.14. 
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Sak PS  95/14 
 
 
Sakstittel:  HØRING - BUSSRUTER I FINNMARK 2016 - 2022  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby Formannskap ser positivt på at man planlegger å opprette en ny permanent bussrute  
mellom Øst- og Vest Finnmark  med daglige avganger (unntatt lørdager), fra Hammerfest og 
Kirkenes. 
 
Ruteoppsettet viser imidlertid at dette ikke er koordinert med flyavgang i Lakselv, samt 
gjeldende kolonnetider på Nordkynsambandet. 
 

- Rutebussen til Lakselv vil ankomme flyplassen ca 10-minutter etter flyavgang. 
- ”Nordkyn-ekspressen” vil ankomme Hopseidet ca 2,5-timer før neste kolonne til 

Bekkarfjord. 
 
Lebesby kommune vil derfor anmode om at man forsøker å justere ruteoppsettet slik at 
bussavgangen fra Ifjord mot Lakselv starter ca 40-min tidligere enn det som er planlagt, slik 
at bussen starter fra Kirkenes kl. 06.00. 
 
Når det gjelder kolonnetidene må man mest sannsynlig få satt opp en ny kolonne fra 
Hopseidet mot Bekkarfjord med avgang kl 09.30 
 
For de øvrige veistrekningene som berøres av bussrutene, (Ifjordfjellet og Bekkarfjord-
Hopseidet), må/bør det foretas mindre justeringer av enten ruteoppsettet eller kolonnetidene 
for å unngå unødig ventetid. 
 
Lebesby Formannskap ber om at blir mulig å forhåndsbestille buss fra/til Kjøllefjord til alle 
flyavganger/-ankomster ved Mehamn lufthavn. 
 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Formannskapet: 
Siste setning i innstillingen byttes ut med denne: 
Lebesby Formannskap ber om at det opprettes buss til/fra Kjøllefjord til alle flyavganger - og 
ankomster ved Mehamn lufthavn. 
 
*** Innstilling med Forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
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Lebesby Formannskap ser positivt på at man planlegger å opprette en ny permanent bussrute  
mellom Øst- og Vest Finnmark  med daglige avganger (unntatt lørdager), fra Hammerfest og 
Kirkenes. 
 
Ruteoppsettet viser imidlertid at dette ikke er koordinert med flyavgang i Lakselv, samt 
gjeldende kolonnetider på Nordkynsambandet. 
 

- Rutebussen til Lakselv vil ankomme flyplassen ca 10-minutter etter flyavgang. 
- ”Nordkyn-ekspressen” vil ankomme Hopseidet ca 2,5-timer før neste kolonne til 

Bekkarfjord. 
 
Lebesby kommune vil derfor anmode om at man forsøker å justere ruteoppsettet slik at 
bussavgangen fra Ifjord mot Lakselv starter ca 40-min tidligere enn det som er planlagt, slik 
at bussen starter fra Kirkenes kl. 06.00. 
 
Når det gjelder kolonnetidene må man mest sannsynlig få satt opp en ny kolonne fra 
Hopseidet mot Bekkarfjord med avgang kl 09.30 
 
For de øvrige veistrekningene som berøres av bussrutene, (Ifjordfjellet og Bekkarfjord-
Hopseidet), må/bør det foretas mindre justeringer av enten ruteoppsettet eller kolonnetidene 
for å unngå unødig ventetid. 
 
Lebesby Formannskap ber om at det opprettes buss til/fra Kjøllefjord til alle flyavganger - og 
ankomster ved Mehamn lufthavn. 
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Sak PS  96/14 
 
 
Sakstittel:  ETABLERING AV EIENDOMSSELSKAP  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap vedtar å opprette aksjeselskap, Fiskeribygg AS, med formål å 
bygge utleiebygg for marine næringer i Kjøllefjord indre havn 

2. Selskapet dannes med kommunen som eneste eier. Det foretas emisjoner og 
eierendringer etter behov. Kommunen skal eie minst 10 % av aksjene.  

3. Det bevilges 500 000.- fra kraftfondet til aksjekapital og overkursfond 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Lebesby Formannskap vedtar å opprette aksjeselskap, Fiskeribygg AS, med formål å 
bygge utleiebygg for marine næringer i Kjøllefjord indre havn 

2. Selskapet dannes med kommunen som eneste eier. Det foretas emisjoner og 
eierendringer etter behov. Kommunen skal eie minst 10 % av aksjene.  

3. Det bevilges 500 000.- fra kraftfondet til aksjekapital og overkursfond 
 
 
  


