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SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

 

Søker til FeFo er: Veidnes fiskeforening, 9717 Veidnesklubben. 

 

Søknaden gjelder: Dispensasjon til fradeling av punktfeste til en liten vakthytte i 

Veidnesdalen i forbindelse med fiskeforeningens oppsynsarbeid mellom Lille 

Porsangervassdraget og veidnesvassdraget.  

 

FeFo har behandlet saken i tråd med Finnmarksloven og gitt tillatelse til endret bruk av 

utmark.  

 

Søknaden er blitt sendt på høring til reinbeitedistrikt 14, Veidnes bygdelag og Veidnes jakt- 

og fiskeforening. FeFo har ikke mottatt noen uttalelser fra overnevnte parter, og vi 

forutsetter dermed at de ikke har noen motforestillinger til omsøkt tiltak. Under 

høringsperioden ble FeFo gjort oppmerksom på at Veidnes jakt- og fiskeforening ikke lenger 

eksisterer. FeFo vil på bakgrunn av denne informasjonen oppfordre kommunen om å 

oppdatere sin «aktivitetsoversikt fra lag og foreninger» på sine hjemmesider.   

 

Veidnes fiskeforeningen har i dag to oppsynshytter i nærheten av Veidnesdalen. I løpet av 

de senere årene er det registrert god fangst i Veidneselva - sone 3 og foreningen jobber for 

å øke interessen for fiske i dette området. For å sikre at fiskeforeningen kan drive et 

effektivt oppsyn av elva, ser FeFo at det kan være hensiktsmessig at det gis tillatelse til å 

føre opp en ekstra oppsynshytte i området.   

 

Når det gjelder plassering på oppsynshytta har fiskeforeningen i dialog med FeFos 

utmarksavdeling funnet ut at oppsynshytta bør plasseres på alternativ 1 i vedlagt kart. Det 

er i dag et ledig ubebygd punktfeste på Rognhaugen, gnr 5/1/11. På dette punktfestet (gnr 

5/1/11) hadde Fiskeforeningen tidligere en oppsynshytte, men på grunn av hyttas alder og 

forfallende tilstand ble bygget revet.   

 

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

søker, rekvirere oppmåling og deretter opprette festekontrakt. 

 

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 
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Oversiktskart - FeFo 
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