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Lebesby kommune
Postboks 38
9790 Kjøllefjord

postmottak@lebesby.kommune.no

Kommunens saksn ummer: 19/663 - 2

SØKNAD OM DI SPENSASJON ETTER pbl. §19 - 2 første ledd.

Det søkes om dispensasjon for følgende eiendom
Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Eiendommens adresse.

34 60 Dyfjord

Det søkes med dette dispensasjon fra:

Materielle bestemmelser i pbl. Jf. Pbl. §29 – krav til tiltaket
Lokale vedtekter
Kommuneplanens arealdel med bestemmelser,
reguleringsplaner med bestemmelser

Det søkes om samtykke (Pbl§ 13 - 1 )
Dispensasjon fra arealplanens
bygge - og delingsforbud for tiltak i
sjø for oppføring av ligge kai langs
eksisterende molo.

Det søkes om dispensasjon
(Pbl.§19 - 1) fra gjeldende
bestemmelser i kommuneplan (KPL
2022 - 2003 - 01) for utførelse av tiltak
( ligge kai langs eksister e nde molo)
mht . k rav til å inngå i
reguleringsplan.

Plankrav etter §12 - 1 tredje ledd (større bygg og
anleggstiltak), uten hinder mht. krav om
konsekvensutr edning.
Byggeforbudsbestemmelsen i 10 - metersbeltet langs sjø i
pbl. §1 - 8

Begrunnelse for søknad:

Med bakgrunn i oppstart og utvikling av ny v irksomhet ved Dyfjordbruk et er behovet for ligge kai
for mindre fiskebåte r prekært. Det er derfor ønskelig å etabler en ligge kai l angs eksisterende molo
med god skjerming .
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Vurdering av fordeler og ulemper:

Fordeler:

Tiltaket vil gi ordnede havneforh old , og gi øk t sikkerhet fo r fiskerne ved landgang og
ombordstigning i fartøyene.
Kapasiteten i havna vil øke . Sikkerheten generelt for personell og fa r tøy vil øke.

Ulemper:

Det kan ikke sees å være noen um iddelbare ulemper med å gi dispensasjon .
Tiltaket vil ikke bryte med hovedintensjonen i kommuneplan for området.

Hammerfest, 23.07.2019

ByggTjeneste AS

____________________________
Georg Liland
Ansvarlig søker


