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Sak PS  17/15 
 
 
Sakstittel:  ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2013 LEBESBY - 

KJØLLEFJORD HAVN K.F. 
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune godkjenner det fremlagte årsregnskapet med noter og årsberetning 2013 
for Lebesby-Kjøllefjord havn K.f som det fremkommer med et netto driftsresultat kr 
980.061.- og et mindreforbruk i investeringsregnskapet med kr 394.245.- 
 
Driftsoverskuddet avsettes uavkortet til disposisjonsfond. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommune godkjenner det fremlagte årsregnskapet med noter og årsberetning 2013 
for Lebesby-Kjøllefjord havn K.f som det fremkommer med et netto driftsresultat kr 
980.061.- og et mindreforbruk i investeringsregnskapet med kr 394.245.- 
 
Driftsoverskuddet avsettes uavkortet til disposisjonsfond. 
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Sak PS  18/15 
 
 
Sakstittel:  ØKONOMIRAPPORTERING 2/2015  
 
 
Innstilling: 
Lebesby Formannskap tar økonomirapporteringen til orientering 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Lebesby Formannskap tar økonomirapporteringen til orientering 
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Sak PS  19/15 

Sakstittel:  SØKNAD OM TILSKUDD TIL MARKEDSFØRING OG 
UTVIKLING VISIT NORDKYN 

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Visit Nordkyn inntil kr. 130.000 i tilskudd til
videreutvikling og markedsføring av reiselivsnæringa i Gamvik og Lebesby
kommuner i henhold til Strategi- og handlingsplanen.

2. Tilskuddet skal dekke ca 32 % av kostnader for 2015, og tas over næringsfond kap.
14704.1215.325 ved rapportering av aktiviteter og kostnader. 50 % av tilskuddet kan
utbetales ved oppstart.

3. Det forutsettes at Gamvik kommune (Gamvik Nordkyn Utvikling KF) innvilger
tilsvarende tilskudd til Visit Nordkyn.

4. 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 også må se på andre inntekstmuligheter for organisasjonen.

5. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte jf EØS avtalen. Vedlagt følger en erklæring
som må fylles ut og returneres til Lebesby kommune.

6. Dersom De ønsker å benytte tilbudet om tilskudd, og aksepterer vilkårene, ber vi om
skriftlig tilbakemelding innen 20.04.2015, se vedlegg.

7. Dette vedtaket kan påklages i henhold ti forvaltningslovens § 28. Klagen må sendes
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune,
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord.

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Visit Nordkyn inntil kr. 130.000 i tilskudd til
videreutvikling og markedsføring av reiselivsnæringa i Gamvik og Lebesby
kommuner i henhold til Strategi- og handlingsplanen.

2. Tilskuddet skal dekke ca 32 % av kostnader for 2015, og tas over næringsfond kap.
14704.1215.325 ved rapportering av aktiviteter og kostnader. 50 % av tilskuddet kan
utbetales ved oppstart.

3. Det forutsettes at Gamvik kommune (Gamvik Nordkyn Utvikling KF) innvilger
tilsvarende tilskudd til Visit Nordkyn.
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4. 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 også må se på andre inntekstmuligheter for organisasjonen.

5. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte jf EØS avtalen. Vedlagt følger en erklæring
som må fylles ut og returneres til Lebesby kommune.

6. Dersom De ønsker å benytte tilbudet om tilskudd, og aksepterer vilkårene, ber vi om
skriftlig tilbakemelding innen 20.04.2015, se vedlegg.

7. Dette vedtaket kan påklages i henhold ti forvaltningslovens § 28. Klagen må sendes
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune,
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord.
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Sak PS  20/15 

Sakstittel:  OVERFØRING AV REST-TILSKUDD STRIPTIND AS 

Innstilling: 
1. Lebesby Formannskap innvilger Striptind AS søknad om overføring av rest-tilskudd

kr. 50.000 fra fartøyet ”Vårliner” til ”Ørntind” F-7-LB. Fartøyet ”Vårliner” er solgt 
uten kvote, og Striptind AS vil overføre denne rettigheten til et annet fartøy i samme 
rederi og drive samfiske med ”Ørntind”.  

2. Begrunnelsen for overføringen av tilskuddet som ble innvilget i 2007 er:
a. Kvoten beholdes i Striptind AS, og kravet om levering av 70 % av

torskefangsten vil dermed bli oppfylt.
b. Tilskuddet har en nedskrivingstid på 10 år. I nyere vedtekter fra 2008 gikk

kommunen ned til 5 års nedskrivingstid på tilskudd gitt fra fiskerifondet. Dette
fikk ikke innvirkning på tidligere tildelte tilskudd.

c. Striptind AS har hittil oppfylt krav om leveranse på 70 % av torskefangst til
fiskemottak i Lebesby kommune, og selskapet har levert dokumentasjon for
dette.

Behandling: 

Bjørn Pedersen inhabil i saken. 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Lebesby Formannskap innvilger Striptind AS søknad om overføring av rest-tilskudd

kr. 50.000 fra fartøyet ”Vårliner” til ”Ørntind” F-7-LB. Fartøyet ”Vårliner” er solgt 
uten kvote, og Striptind AS vil overføre denne rettigheten til et annet fartøy i samme 
rederi og drive samfiske med ”Ørntind”.  

2. Begrunnelsen for overføringen av tilskuddet som ble innvilget i 2007 er:
a. Kvoten beholdes i Striptind AS, og kravet om levering av 70 % av

torskefangsten vil dermed bli oppfylt.
b. Tilskuddet har en nedskrivingstid på 10 år. I nyere vedtekter fra 2008 gikk

kommunen ned til 5 års nedskrivingstid på tilskudd gitt fra fiskerifondet. Dette
fikk ikke innvirkning på tidligere tildelte tilskudd.

c. Striptind AS har hittil oppfylt krav om leveranse på 70 % av torskefangst til
fiskemottak i Lebesby kommune, og selskapet har levert dokumentasjon for
dette.
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Sak PS  21/15 

Sakstittel:  SØKNAD TIL FISKERIFONDET TOMAS SAGEN 

Innstilling: 
1. Lebesby Formannskap innvilger sus Sagen Fisk AS v/Tomas Sagen, 9790 Kjøllefjord,

inntil kr. 400.000 i lån til kjøp av fartøyet ”Varfjell” F-2-H, en 10,99 meters Selfa 
økosjark, og kvoter i lukket gruppe med hjemmelslengde 7-8 m og 8-9 m.  

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.
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
Så lenge lånet løper gjelder følgende vilkår; 
Minst 50 % av fartøyets leverte torskefangst og kvotekrabbe skal leveres til 
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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. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må sendes
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagens sendes til Lebesby formannskap,
postboks 38, 9790 Kjøllefjord.

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Lebesby Formannskap innvilger sus Sagen Fisk AS v/Tomas Sagen, 9790 Kjøllefjord,

inntil kr. 400.000 i lån til kjøp av fartøyet ”Varfjell” F-2-H, en 10,99 meters Selfa 
økosjark, og kvoter i lukket gruppe med hjemmelslengde 7-8 m og 8-9 m.  

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.
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



Side 12 av 34 

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
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. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må sendes
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagens sendes til Lebesby formannskap,
postboks 38, 9790 Kjøllefjord.
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Sak PS  22/15 

Sakstittel:  SØKNAD OM TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV 
KIRKEBYGG 

Innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre vedtar å stille garanti, simpel kausjon, i 30 år for låneopptak

på inntil kroner 2 700 000.- til Lebesby Kirkelig Fellesråd. 
2. Lånet skal benyttes til utbedring av fasadene, og universell utforming av trapp ved

Kjøllefjord Kirke, samt utbedringer av Veidnes Kapell. 
3. Lånet tas opp med en avdragstid på 30 år. Lånevilkår og eventuell rentebinding skal

avtales med rådmannen. 

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Lebesby kommunestyre vedtar å stille garanti, simpel kausjon, i 30 år for låneopptak

på inntil kroner 2 700 000.- til Lebesby Kirkelig Fellesråd. 
2. Lånet skal benyttes til utbedring av fasadene, og universell utforming av trapp ved

Kjøllefjord Kirke, samt utbedringer av Veidnes Kapell. 
3. Lånet tas opp med en avdragstid på 30 år. Lånevilkår og eventuell rentebinding skal

avtales med rådmannen. 
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Sak PS  23/15 

Sakstittel:  EGENBETALING PLEIE OG OMSORG 

Innstilling: 
Lebesby kommune vedtar vedlagte forslaget til nye egenandelsatser for kommunal pleie- og 
omsorgstjenester fra og med 20.02.15. 

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Lebesby kommune vedtar vedlagte forslaget til nye egenandelsatser for kommunal pleie- og 
omsorgstjenester fra og med 20.02.15. 
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Sak PS  24/15 

Sakstittel:  KURDØGNPRIS FOR 2015 VED KJØLLEFJORD 
SYKEHJEM 

Innstilling: 
Lebesby kommune vedtar at kurdøgnpris for 2015 ved Kjøllefjord sykehjem settes til 
kr 3104,-. 

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Lebesby kommune vedtar at kurdøgnpris for 2015 ved Kjøllefjord sykehjem settes til 
kr 3104,-. 
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Sak PS  25/15 

Sakstittel:  JUSTERING AV SATSER FOR EGENBETALING 
GJELDER BARNEHAGE, SFO OG SKOLELUNSJ 

Innstilling: 
Justering av satser for egenbetaling i barnehage, SFO og av skolelunsj vedtas i henhold til 
forslag. De nye satsene gjøres gjeldende fra 1.mai.2015 

Forslag til utvidelse av SFO, med SFO tilbud før skoletid ved Lebesby oppvekstsenter vedtas. 
Tilbud med foreslåtte satser iverksettes fra 1.mai 2015. 

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Justering av satser for egenbetaling i barnehage, SFO og av skolelunsj vedtas i henhold til 
forslag. De nye satsene gjøres gjeldende fra 1.mai.2015 

Forslag til utvidelse av SFO, med SFO tilbud før skoletid ved Lebesby oppvekstsenter vedtas. 
Tilbud med foreslåtte satser iverksettes fra 1.mai 2015. 
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Sak PS  26/15 

Sakstittel:  ENDRING AV RETNINGSLINJENE FOR  KOMMUNALT 
UTDANNINGSSTIPEND 

Innstilling: 
Reviderte retningslinjene for kommunalt utdanningsstipend for elever i videregående 
opplæring med Kjøllefjord som skolested, vedtas i henhold til forslag. 

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Reviderte retningslinjene for kommunalt utdanningsstipend for elever i videregående 
opplæring med Kjøllefjord som skolested, vedtas i henhold til forslag. 
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Sak RS  1/15 

Sakstittel:  ORIENTERINGSSAK OM SKOLERUTE FOR 2015/2016 

Innstilling: 
Informasjon om vedtatt skoleruta 2015-2016 for Lebesby kommune tas til etterretning 

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Informasjon om vedtatt skoleruta 2015-2016 for Lebesby kommune tas til etterretning 
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Sak PS  27/15 

Sakstittel:  SØKNAD OM STARTLÅN - REFINANSIERING ANNY 
OG BENGT RYGH 

Innstilling: 
1. Lebesby formannskap vedtar å innvilge  kr. 600 000 i startlån til  Anny Rygh og Bengt

Rygh  for refinansiering av dyr gjeld med hovedbakgrunn i søkernes totale 
livsituasjon. 

2. Lånevilkår/ /betingelser: Lånet gis med 1. prioritet i eiendommen boligen  G.nr36 og
B.nr. 1 feste nr. 35 i  Lebesby kommune. 
Nedbetalingtid på 20 år.  Rentebetingelser og andre lånevilkår til en hver tid etter 
Husbankens bestemmelser. 

3. Lånetaker selv tar kontakt med Lebesby kommune og avtaler møte i forbindelse med
gjennomgang og underskrift av tilsagnsdokument og foreløpig nedbetalingsplan  
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: 

Margoth Fallsen inhabil i saken. 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Lebesby formannskap vedtar å innvilge kr. 600 000 i startlån til Anny Rygh og Bengt

Rygh for refinansiering av dyr gjeld med hovedbakgrunn i søkernes totale livsituasjon. 
2. Lånevilkår/ /betingelser: Lånet gis med 1. prioritet i eiendommen boligen G.nr36 og

B.nr. 1 feste nr. 35 i Lebesby kommune. 
Nedbetalingtid på 20 år.  Rentebetingelser og andre lånevilkår til en hver tid etter 
Husbankens bestemmelser. 

3. Lånetaker selv tar kontakt med Lebesby kommune og avtaler møte i forbindelse med
gjennomgang og underskrift av tilsagnsdokument og foreløpig nedbetalingsplan  
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. 



Side 20 av 34 

Sak PS  28/15 

Sakstittel:  REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE FOR 
FOLKEVALGTE 

Innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre vedtar forslag til Reglement for godtgjøring til folkevalgte i

Lebesby kommune, rullert 2015. 
2. Reglementet trer i kraft når den nye valgperioden starter i oktober 2015, og rulleres

igjen i 2019. 
3. Møtegodtgjøring utbetales månedlig i 12 måneder for de med fast årlig godtgjørelse,

og fortløpende i etterkant av møter for andre folkevalgte. Dette trer i kraft 
umiddelbart, og administrasjonen gis i oppdrag å sørge for utbetaling for de møter som 
har vært avholdt hittil i 2015.  

Behandling: 

 Forslag fra formannskapet: 

Saken utsettes til juni 2015.  
***Forslag vedtatt enstemmig.  

Vedtak:

Saken utsettes til juni 2015.  

***Forslag vedtatt enstemmig.  
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Sak PS  29/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM SALGSBEVILLING AS VINMONOPOL ET 
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommunestyre innvilger søknad fra AS Vinmonopolet om bevilling av salg av 
alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent i Kjøllefjord, Lebesby 
kommune, jf. alkoholloven § 3-1 under følgende vilkår: 
 

1. Bevillingen gjelder for et bestemt lokale, etter egen søknad som må godkjennes av 
Lebesby kommune (jf. Alkoholloven § 3-3).  

2. Bevillingen trer i kraft så snart lokale er godkjent, ref. punkt 1.  
3. Bevillingen gjelder inneværende kommunestyreperiode til og med 30.6.16, og må 

fornyes etter søknad, jf. Alkoholloven § 1-6, 1.ledd. 
 
Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må sendes innen 3 
uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 
Kjøllefjord.  
 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Vedtatt mot 1 stemme. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommunestyre innvilger søknad fra AS Vinmonopolet om bevilling av salg av 
alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent i Kjøllefjord, Lebesby 
kommune, jf. alkoholloven § 3-1 under følgende vilkår: 
 

1. Bevillingen gjelder for et bestemt lokale, etter egen søknad som må godkjennes av 
Lebesby kommune (jf. Alkoholloven § 3-3).  

2. Bevillingen trer i kraft så snart lokale er godkjent, ref. punkt 1.  
3. Bevillingen gjelder inneværende kommunestyreperiode til og med 30.6.16, og må 

fornyes etter søknad, jf. Alkoholloven § 1-6, 1.ledd. 
 
Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må sendes innen 3 
uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 
Kjøllefjord.  
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Sak PS  30/15 
 
 
Sakstittel:  35/1/28 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA SIKTLINJE 

MOT KRYSS OLES KOLONIAL 
 
 
Innstilling: 
Tiltakshaver/adresse: Ole's Kolonial, Breivikvegen 2, 9790 Kjøllefjord 
Tiltaksadresse: gnr. 35 bnr. 1 fnr. 28, Breivikvegen 2 
Planstatus: 2022-06 Galgenes 
Søknad mottatt: 23.02.2015 
Type søknad: Søknad om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra Planbestemmelser 
  
VEDTAK:  
  
Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1fra: 
Bestemmelser i reguleringsplan 2022-06 Galgenes 

Fra planens byggegrense og siktlinje mot kryss mellom Breivikvegen og Store Ringveg for 
oppføring av tilbygg til eksisterende forretningsbygg i Breivikvegen 2. 
  
Generelle vilkår 
Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/arealplan for området 
og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

Byggetillatelsen/ 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. 

 
Spesielle vilkår 
Søker må planlegge og utføre tiltak slik at parkering ikke finner sted ved inngangspartiet til butikk 
og således kommer i konflikt med siktlinjen mot kryss. 

Vareinntak på baksiden av bygget må utformes og gjennomføres på en slik måte at trafikk langs 
Store Ringveg ikke hindres eller forstyrres. 

 
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. 
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Klagerett 
I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 
sendes Lebesby kommune. 
Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse. 
Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner 
som anføres klagen. 

 
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: Ole's Kolonial, Breivikvegen 2, 9790 Kjøllefjord 
Tiltaksadresse: gnr. 35 bnr. 1 fnr. 28, Breivikvegen 2 
Planstatus: 2022-06 Galgenes 
Søknad mottatt: 23.02.2015 
Type søknad: Søknad om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra Planbestemmelser 
  
VEDTAK:  
  
Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1fra: 
Bestemmelser i reguleringsplan 2022-06 Galgenes 

Fra planens byggegrense og siktlinje mot kryss mellom Breivikvegen og Store Ringveg for 
oppføring av tilbygg til eksisterende forretningsbygg i Breivikvegen 2. 
  
Generelle vilkår 
Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/arealplan for området 
og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

Byggetillatelsen/ 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. 

 
Spesielle vilkår 
Søker må planlegge og utføre tiltak slik at parkering ikke finner sted ved inngangspartiet til butikk 
og således kommer i konflikt med siktlinjen mot kryss. 

Vareinntak på baksiden av bygget må utformes og gjennomføres på en slik måte at trafikk langs 
Store Ringveg ikke hindres eller forstyrres. 
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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  
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Sak PS  31/15 
 
 
Sakstittel:  VARSLING OM PLANOPPSTART OG PLANPROGRA M: 

KOMMUNAL DELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK 
AKTIVITET  

 
 
Innstilling: 
1. Lebesby Formannskap fastsetter oppstart og forslag til planprogram for kommunedelplanen 
for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 i tråd med plan- og bygningsloven § 4-1. 
Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn med 6 ukers høringsfrist etter pbl § 11-13. 
 
2. Lebesby Formannskap foreslår og velger representanter til styringsgruppe og arbeidsgruppe 
for planarbeidet. 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
1. Lebesby Formannskap fastsetter oppstart og forslag til planprogram for kommunedelplanen 
for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 i tråd med plan- og bygningsloven § 4-1. 
Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn med 6 ukers høringsfrist etter pbl § 11-13. 
 
2. Lebesby Formannskap foreslår og velger representanter til styringsgruppe og arbeidsgruppe 
for planarbeidet. 
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Sak PS  32/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM MEDLEMSKAP I FILM & KINO  
 
 
Innstilling: 
Formannskapet tilrår herved at Kjøllefjord kommunale kino søker medlemskap i Film & Kino 
fra 2015. 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Formannskapet tilrår herved at Kjøllefjord kommunale kino søker medlemskap i Film & Kino 
fra 2015. 
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Sak PS  33/15 
 
 
Sakstittel:  ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN FOR FINNMAR K 

KOMMUNEREVISJON  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommunestyret vedtar følgende endringer i selskapsavtalen for Finnmark 
kommunerevisjon IKS: 
 

1. I selskapsavtalens §1 tilføyes følgende formulering til: ” Selskapet har sitt 
hovedkontor i Vadsø kommune” 

2. Følgende formulering føyes til i § 7: ” Regnskap skal føres etter bedriftsøkonomiske 
regnskapsprinsipper og fastsettes av representantskapet” 

 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommunestyret vedtar følgende endringer i selskapsavtalen for Finnmark 
kommunerevisjon IKS: 
 

1. I selskapsavtalens §1 tilføyes følgende formulering til: ” Selskapet har sitt 
hovedkontor i Vadsø kommune” 

2. Følgende formulering føyes til i § 7: ” Regnskap skal føres etter bedriftsøkonomiske 
regnskapsprinsipper og fastsettes av representantskapet” 
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Sak PS  34/15 
 
 
Sakstittel:  KS STYREVERVREGISTER  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar at Lebesby kommune skal knytte seg til KS styrevervregister. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommunestyre vedtar at Lebesby kommune skal knytte seg til KS styrevervregister. 
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Sak PS  35/15 
 
 
Sakstittel:  UTFORDRINGER MED NETT I LAKSEFJORDEN. 
 
 
Innstilling: 
 
Saken fremmes uten innstilling.  
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Formannskapet: 
 
Lebesby Formannskap er orientert om den ustabile mobil- og internettforbindelsen i 
Laksefjorden, og utfordringene som Breiband AS nå har med behov for oppgradering av 
utstyr. Det er flere aktører som kan tilby mobil- og internett-tjenester i området, og 
Formannskapet ønsker derfor ikke på dette tidspunktet å imøtekomme henvendelse fra 
Breiband AS om tilskudd til investeringer.  
 
Formannskapet ber administrasjonen prioritere å jobbe med denne saken og holde tett dialog 
med de ulike aktørene for å finne bedre løsninger for befolkningen og næringslivet i 
Laksefjorden. Det må også jobbes videre med fiberprosjekter og søknad om tilskudd til 
utbygging av bredband, i samarbeid med aktuelle aktører.  
 
Som forslag. 
*** Enstemmig vedtatt 
 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby Formannskap er orientert om den ustabile mobil- og internettforbindelsen i 
Laksefjorden, og utfordringene som Breiband AS nå har med behov for oppgradering av 
utstyr. Det er flere aktører som kan tilby mobil- og internett-tjenester i området, og 
Formannskapet ønsker derfor ikke på dette tidspunktet å imøtekomme henvendelse fra 
Breiband AS om tilskudd til investeringer.  
 
Formannskapet ber administrasjonen prioritere å jobbe med denne saken og holde tett dialog 
med de ulike aktørene for å finne bedre løsninger for befolkningen og næringslivet i 
Laksefjorden. Det må også jobbes videre med fiberprosjekter og søknad om tilskudd til 
utbygging av bredband, i samarbeid med aktuelle aktører.  
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Sak PS  36/15 
 
 
Sakstittel:  VALG AV VALGSTYRE TIL KOMMUNESTYRE- OG  

FYLKESTINGSVALGET 2015  
 
 
Innstilling: 
 

1. Lebesby kommunestyre velger 5 medlemmer og 6 varamedlemmer til Valgstyre ved 
Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2015.  
 

2. Som faste medlemmer av Valgstyret velger følgende: 
 

• Stine Akselsen AP  leder 
• Bjørn Pedersen AP  nestleder 
• Marte S. Rasmussen AP  medlem 
• Bård Rasmussen LBF  medlem 
• Henry Ingilæ  LBF  medlem 

 
Kommunestyret velger selv Valgstyrets leder og nestleder, jf. kommunelovens § 10 nr. 3. 
 

3. Som varamedlemmer til Valgstyret velges følgende: 
 

• Lill Astrid Røvik AP  varamedlem 
• Leif Pedersen  AP  varamedlem 
• Alice Normi  AP  varamedlem 
• Arnkjell Bøgeberg LBF  varamedlem 
• Viggo Myhre  LBF  varamedlem 
• Rakel Løkke  LBF  varamedlem 

 
Ved innkalling av varamedlem må det tas hensyn til kjønnsmessig fordeling, jf. 
Kommuneloven § 38a. 

    
 

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

1. Lebesby kommunestyre velger 5 medlemmer og 6 varamedlemmer til Valgstyre ved 
Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2015.  
 

2. Som faste medlemmer av Valgstyret velger følgende: 
 

• Stine Akselsen AP  leder 
• Bjørn Pedersen AP  nestleder 
• Marte S. Rasmussen AP  medlem 
• Bård Rasmussen LBF  medlem 
• Henry Ingilæ  LBF  medlem 

 
Kommunestyret velger selv Valgstyrets leder og nestleder, jf. kommunelovens § 10 nr. 3. 
 

3. Som varamedlemmer til Valgstyret velges følgende: 
 

• Lill Astrid Røvik AP  varamedlem 
• Leif Pedersen  AP  varamedlem 
• Alice Normi  AP  varamedlem 
• Arnkjell Bøgeberg LBF  varamedlem 
• Viggo Myhre  LBF  varamedlem 
• Rakel Løkke  LBF  varamedlem 

 
Ved innkalling av varamedlem må det tas hensyn til kjønnsmessig fordeling, jf. 
Kommuneloven § 38a. 
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Sak PS  37/15 
 
 
Sakstittel:  DELEGERT MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET T IL 

VALGSTYRET  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby Kommunestyre delegerer til Valgstyre å oppnevne Stemmestyrene i Valgkretsene. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby Kommunestyre delegerer til Valgstyre å oppnevne Stemmestyrene i Valgkretsene. 
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Sak PS  38/15 
 
 
Sakstittel:  BESTANDSPLAN  - ELG  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommune godkjenner forslag til bestandsplan for elg, utarbeidet av 
Finnmarkseiendommen, for perioden 2015 – 2018. 
 
Det forutsettes at man ved opprettelsen av et felles forvaltningsområde for Lebesby, Gamvik 
og Nordkapp forbeholder trekningen av ”stjernefelt” i Lebesby til lokale jaktlag i fra Lebesby 
kommune. 
 
Samlet fellingskvote for perioden 2015 – 2018 settes til 152 frie dyr. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommune godkjenner forslag til bestandsplan for elg, utarbeidet av 
Finnmarkseiendommen, for perioden 2015 – 2018. 
 
Det forutsettes at man ved opprettelsen av et felles forvaltningsområde for Lebesby, Gamvik 
og Nordkapp forbeholder trekningen av ”stjernefelt” i Lebesby til lokale jaktlag i fra Lebesby 
kommune. 
 
Samlet fellingskvote for perioden 2015 – 2018 settes til 152 frie dyr. 
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Sak PS  39/15 
 
 
Sakstittel:  UTREDNING AV KONSEKVENSER VED BYGGE- O G 

DELINGSFORBUD  
 
 
Innstilling: 
 
Sak lagt fram i møtet 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Lebesby Arbeiderparti: 
 
Administrasjonen bes utrede konsekvenser av bygge- og delingsforbud i kystsoneplanens 
virkeområde, til kystsoneplanen er rullert.  
 
Som forslag 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Administrasjonen bes utrede konsekvenser av bygge- og delingsforbud i kystsoneplanens 
virkeområde, til kystsoneplanen er rullert.  
 
 
 
  
 


