
Lebesby kommune

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Møtested: Rådhussalen
Møtedato: 24.10.2008 Tid: kl. kl. 10.00

Til stede på møtet

Medlemmer: Harald Larssen, Stine Akselsen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, 
Elisabeth Lyngedal, Bård Rasmussen, Leif-Yngve Wallenius

Forfall: Ingen
Varamedlemmer:
Fra adm. (evt. andre): Sektorlederne, Økonomisjef, Rådmann

Tomas Sagen orienterte om arealplanen
Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker: 148 – 154.08

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet.

Kjøllefjord, 25. mai 2023

Leif-Yngve Wallenius Harald Larssen
Stine Akselsen

(sign.) (sign.) (sign.)

Johnny Myhre
Bård Rasmussen

(sign.) (sign.) (sign.)

(sign.) (sign.) (sign.)

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no 
Postboks 38 Strandveien 152, Rådhuset Telefon: 78499555 Bankkonto: 4961.72.00235
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 78498467 Bankkonto skatt: 7855.05.20221

www.lebesby.kommune.no



Sak PS  148/08

Sakstittel: LEDERLØNNSFORHANDLINGER HØST 2008 

Innstilling:
1. Lebesby formannskap vedtar at  Lederlønnsforhandlinger ( sektorlederne)  

gjennomføres i   uke 46
2. Formannskapet representeres v/……………………og………………………,

og sammen med Rådmannen utgjør dette arbeidsgivers forhandlingsutvalg.
3. Den enkelte sektorleder skal fremme krav  via sine arbeidstakerorganisasjoner 
4. Krav skal være innkommet  innen fredag 7 november i uke 45
                     

Behandling:
Som vedtak.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby formannskap vedtar at  Lederlønnsforhandlinger ( sektorlederne)  

gjennomføres i   uke 46
2. Formannskapet representeres v/ Harald Larssen og Thord Karlsen.,

og sammen med Rådmannen utgjør dette arbeidsgivers forhandlingsutvalg.
3. Den enkelte sektorleder skal fremme krav  via sine arbeidstakerorganisasjoner 
4. Krav skal være innkommet  innen fredag 7 november i uke 45
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Sak PS  149/08

Sakstittel: SAK UNNTATT OFFENTLIGHET - 
RAMMEBUDSJETT 
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Sak PS  150/08

Sakstittel: SØKNAD TIL FISKERIFONDET 

Innstilling:
1. Lebesby formannskap innvilger inntil kr 80 000.- i rekrutteringstilskudd, og 

kr 80 000.- i rekrutteringslån til Morten Kaarby, 9790 Kjøllefjord til toppfinansiering 
for kjøp av 28 fots Fiskefartøy samt torskekvote gruppe 1.

2. Lånet utgjør 9 % -, og tilskudd  ca 9 % av totalfinansieringen 

3. Lånet utbetales over kap. 1-4060-4712-325, tilskudd over kap. 1-4060-5212-325 når 
bekreftet fullfiansiering er på plass, og skipspantobligasjonen er i orden.. 

4. Betingelser jfr. ”vedtekter for fiskerifondet i Lebesby kommune”:

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID
Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales 
tilbake til Lebesby kommune:
- fartøyet selges ut av kommunen
- fartøyet kondemneres
- støttemottaker flytter ut av kommunen
- støttemottaker slutter i fiskeryrket
- støttemottaker selger kvoten(e)
Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev.
Ved lån over kr. 20.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Det tillates at lån 
gis med prioritet 2 eller 3.

§7 NEDSKRIVING AV TILSKUDD
Tilskudd kan avskrives over 5 år, med 20 % pr. år. Støttemottaker får avskriving pr. 
31.12. hvert år (også samme år som støtten ble utbetalt) dersom følgende vilkår er 
oppfylt:

A. Minst 50 % av fartøyets leverte fangst er levert til fiskemottak i Lebesby 
kommune i løpet av året.

B. Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på at fangsten er levert i 
Lebesby kommune og be om at tilskuddet nedskrives.

C. Dersom punktene A) og B) ikke oppfylles i et eller flere år vil nedskivingstiden
bli tilsvarende forlenget.

§8 TILBAKEBETALING AV LÅN
Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter
utbetaling.

a. Lån mellom kr 20 000.- og kr 50 000.- gis med løpetid inntil 3 år.
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Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby formannskap innvilger inntil kr 80 000.- i rekrutteringstilskudd, og 

kr 80 000.- i rekrutteringslån til Morten Kaarby, 9790 Kjøllefjord til toppfinansiering 
for kjøp av 28 fots Fiskefartøy samt torskekvote gruppe 1.

2. Lånet utgjør 9 % -, og tilskudd  ca 9 % av totalfinansieringen 

3. Lånet utbetales over kap. 1-4060-4712-325, tilskudd over kap. 1-4060-5212-325 når 
bekreftet fullfiansiering er på plass, og skipspantobligasjonen er i orden.. 

4. Betingelser jfr. ”vedtekter for fiskerifondet i Lebesby kommune”:

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID
Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales 
tilbake til Lebesby kommune:
- fartøyet selges ut av kommunen
- fartøyet kondemneres
- støttemottaker flytter ut av kommunen
- støttemottaker slutter i fiskeryrket
- støttemottaker selger kvoten(e)
Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev.
Ved lån over kr. 20.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Det tillates at lån 
gis med prioritet 2 eller 3.

§7 NEDSKRIVING AV TILSKUDD
Tilskudd kan avskrives over 5 år, med 20 % pr. år. Støttemottaker får avskriving pr. 
31.12. hvert år (også samme år som støtten ble utbetalt) dersom følgende vilkår er 
oppfylt:

D. Minst 50 % av fartøyets leverte fangst er levert til fiskemottak i Lebesby 
kommune i løpet av året.

E. Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på at fangsten er levert i 
Lebesby kommune og be om at tilskuddet nedskrives.

F. Dersom punktene A) og B) ikke oppfylles i et eller flere år vil nedskivingstiden
bli tilsvarende forlenget.

§8 TILBAKEBETALING AV LÅN
Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter
utbetaling.

a. Lån mellom kr 20 000.- og kr 50 000.- gis med løpetid inntil 3 år.
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Sak PS  151/08

Sakstittel: BISTAND TIL SNØBRØYTING - KJØLLEFJORD 

Innstilling:
Formannskapet vedtar at forslaget til nye retningslinjer for hjelp til snømåking, sendes ut på 
høring og legges frem for endelig behandling i desember.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Formannskapet vedtar at forslaget til nye retningslinjer for hjelp til snømåking, sendes ut på 
høring og legges frem for endelig behandling i desember.
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Sak PS  152/08

Sakstittel: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - GARASJE 
LAGER 

Innstilling:
Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 7, fra 
kommuneplanens arealdel og reguleringsplan nr. 24 Dyfjord for oppføring av 
lagerbygning som omsøkt.
Lebesby kommune gir tillatelse til tiltak i henhold til søknad (datert 02.05.2008) etter 
Plan- og bygningsloven § 93.

Byggetillatelse gis i overensstemmelse med PBL § 93, 85 og 98 på følgende vilkår:

1. Bygningsmessig forutsettes tiltaket gjennomført i henhold til byggesøknad.
2. Gjeldende byggeforskrift skal følges.
3. Tiltaket skal i utforming og farge ikke utføres slik at det skjemmer omgivelsene.
4. Tiltaket må ikke berøre eksisterende hovedvannledning i området. Dette innebærer at bygning må 

flyttes noe i sør vestlig retning i forhold til situasjonskart vedlagt søknad.
5. Vannledning må påvises av kommunen før tiltaket settes i gang.
6. Servicestasjonen AS godkjennes som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig 

kontrollerende for prosjektering, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelse for 
tiltaket.

Generelle vilkår for byggetillatelse:

 Søknad, godkjente tegninger og byggetillatelsen skal til enhver tid befinne seg på byggeplassen.
 Det skal gis beskjed til teknisk etat når byggingen starter, og når denne er sluttført. 
 Bygningsmyndighetene kan føre kontroll med byggearbeidet (jfr. PBL § 97).
 Skifte av eier eller byggherre under aktivitet skal umiddelbart meldes til teknisk etat, Lebesby 

kommune.
 Gravetillatelse må innhentes før arbeidet starter
 Tilknytning til offentlig vann- og avløpsledning skal utføres i samarbeid med teknisk etat.
 Bygningen eller del av denne må ikke tas i bruk uten at ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse foreligger.
 Lebesby kommune er i henhold til PBL § 99 pliktig å utstede ferdigattest på tiltak etter § 93 i 

samme lov. Det vil som en følge av dette bli utstedt et gebyr pålydende kr. 242.- etter at melding 
om byggestart er innmeldt. Ferdigattest vil ikke bli utstedt før dette gebyret er betalt.

 Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelse forutsetter.
 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 § 96)

Klageadgang

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

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 7, fra 
kommuneplanens arealdel og reguleringsplan nr. 24 Dyfjord for oppføring av 
lagerbygning som omsøkt.
Lebesby kommune gir tillatelse til tiltak i henhold til søknad (datert 02.05.2008) etter 
Plan- og bygningsloven § 93.

Byggetillatelse gis i overensstemmelse med PBL § 93, 85 og 98 på følgende vilkår:

1. Bygningsmessig forutsettes tiltaket gjennomført i henhold til byggesøknad.
2. Gjeldende byggeforskrift skal følges.
3. Tiltaket skal i utforming og farge ikke utføres slik at det skjemmer omgivelsene.
4. Tiltaket må ikke berøre eksisterende hovedvannledning i området. Dette innebærer at bygning 

må flyttes noe i sør vestlig retning i forhold til situasjonskart vedlagt søknad.
5. Vannledning må påvises av kommunen før tiltaket settes i gang.
6. Servicestasjonen AS godkjennes som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig 

kontrollerende for prosjektering, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelse 
for tiltaket.

Generelle vilkår for byggetillatelse:

 Søknad, godkjente tegninger og byggetillatelsen skal til enhver tid befinne seg på byggeplassen.
 Det skal gis beskjed til teknisk etat når byggingen starter, og når denne er sluttført. 
 Bygningsmyndighetene kan føre kontroll med byggearbeidet (jfr. PBL § 97).
 Skifte av eier eller byggherre under aktivitet skal umiddelbart meldes til teknisk etat, Lebesby 

kommune.
 Gravetillatelse må innhentes før arbeidet starter
 Tilknytning til offentlig vann- og avløpsledning skal utføres i samarbeid med teknisk etat.
 Bygningen eller del av denne må ikke tas i bruk uten at ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse foreligger.
 Lebesby kommune er i henhold til PBL § 99 pliktig å utstede ferdigattest på tiltak etter § 93 i 

samme lov. Det vil som en følge av dette bli utstedt et gebyr pålydende kr. 242.- etter at melding 
om byggestart er innmeldt. Ferdigattest vil ikke bli utstedt før dette gebyret er betalt.

 Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelse forutsetter.
 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 § 96)

Klageadgang

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 
sendes komité for Tekniske tjenester (KFT), Lebesby kommune.
Klagefrist er 3 (tre) uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.
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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  153/08

Sakstittel: RULLERING AV AREALDEL- OG KYSTSONEPLAN 

Innstilling:

Saken ble tatt opp i formannskapsmøtet.

Behandling:
Forslag fra Harald Larssen:
Planutvalget vedtar å ferdigstille kystsoneplanen og legge den fram for egengodkjenning i 
kommunestyret i desember.
Videre arbeid med arealplanen skal fortsette, og avklaringer/ meglinger gjennomføres før 
saken legges fram for kommunestyret.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planutvalget vedtar å ferdigstille kystsoneplanen og legge den fram for egengodkjenning i 
kommunestyret i desember.
Videre arbeid med arealplanen skal fortsette, og avklaringer/ meglinger gjennomføres før 
saken legges fram for kommunestyret.
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