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SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

 

Søker til FeFo er: Lise Birgitte Øfeldt, Postboks 204, Eilert Nilsensveg 6, 9790 Kjøllefjord. 

 

Søknaden gjelder: Tilbakeføring av gnr 26 bnr 1 fnr 6 til bnr 1 og dispensasjon til fradeling 

av et punktfeste til hytte og et punktfeste til naust, fra gnr 26 bnr 1 i Lebesby kommune.  

 

Tilbakeføring til bnr 1 

FeFo ber om at gnr 26/1/6 tilbakeføres til bnr 1. Eiendommen er ubebygd. 

FeFo ber om å bli orientert når tilbakeføringen er gjennomført. 

 

Fradeling av punktfeste til hytte- og nausttomt 

FeFo har behandlet saken i tråd med Finnmarksloven og gitt tillatelse til fradeling av hytte- 

og nausttomt. De omsøkte tiltakene vurderes ikke å være omfattet av Sametingets 

retningslinjer for endret bruk av utmark, med bakgrunn i at omsøkt areal i plan er avsatt til 

LNF-sone B. Tildeling av areal gir etter FeFos vurdering ingen ulemper for samiske 

interesser eller naboer i området. Opprettelse av punktfeste for nausttomt vil heller ikke 

punktere et urørt område. Saken har dermed ikke blitt oversendt ev. rettighetshavere for 

uttalelse.  

 

Dersom kommunen gir tillatelse etter plan- og bygningsloven vil FeFo sende tilbudsbrev til 

søker, rekvirere oppmåling punktfestene og deretter opprette festekontrakter. 

 

Ved spørsmål, kontakt saksbehandler Marit Krokmogen på telefon 45218017. 

 

 

Med hilsen/Dearvvuođaiguin 

 

 

Sverre Pavel Marit Krokmogen 
leder grunn og rettigheter grunnforvalter 

Tel: 45218017 
 

Dette dokumentet er elektronisk signert 

 

 

 

Vår dato/Min beaivi Vår ref./Min čuj. 
01.10.2018 18/1388 –3 

  
Deres dato/Din beaivi Deres ref./Din čuj. 

Lebesby kommune 

 

Strandvegen 152 

9790 KJØLLEFJORD 

 

Vedlegg: 

Søknad om Feste - 442.1 på 2022/26/1/6 i Lebesby kommune 

Kart -  L. Øfeldt 

Kopi til: 

Øfeldt Lise Birgitte Postboks 204, Eilert 

Nilsensveg 6 

9790 KJØLLEFJORD 
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