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SØKNAD OM PUNKTFESTE TIL DRIFTSHYTTE VED GABBAT – GNR 16 BNR 1 I
LEBESBY KOMMUNE – TIL BEHANDLING ETTE R PLAN - OG BYGNINGSL OVEN

Søker til FeFo er: Statnett v/Håvard Bergheim , Pb. 4904 Nydalen, 0423 OSLO

Søknaden gjelder: Planavklaring og søknad om opprettelse av punktfeste for etablering av
driftshytte under gnr 16 /1 ved Gahpat, Lebesby kommune.
Planstatus: LNFR - område .

FeFo har behandlet saken i tråd med Finnmarksloven og gitt tillatelse til å opprette
punktfeste til ny driftshytte.

I søknaden FeFo mottok fra Statnett den 10.02.2020 fremgikk det at berørt reinbeitedistrikt
har vært gitt mulighet til å uttale i saken i 2017. Distriktsstyret utalte den gang at de var i
mot oppføring av planlagt oppsynshytte. Begrunnelse n var at det allerede er oppført en
oppsynshytte 230 meter nord for omsøkt plassering.

Lebesby kommune har i sak 20/554 innvilget flytting av Statkrafts hytte fra Gabbatkanalen
til Offervann kraftverk.

På bakgrunn av at oppsynshytte til Statkraft er te nkt flyttet, ble søknaden til Statnett sendt
på ny høring til berørt reinbeitedistrikt. Det ble ikke gitt noen ny uttalelse fra Distriktet.
FeFo forutsetter dermed at de ikke har noen innvendinger til at Statnett fører opp ny
oppsynshytte i området, såfrem t den eksisterende oppsynshytta til Statkraft fjernes/flyttes
slik at det kun vil bli stående ett byggverk i området.

Gebyrer for kommunal saksbehandling sendes:
Statnett v/Håvard Bergheim, Pb. 4904 Nydalen, 0423 OSLO

Dersom kommunen gir tillatelse etter plan - og bygningsloven ber FeFo om at vedlagt
rekvisisjon av oppmålingsforretning tas til følge. F estekontrakt vil bli inngått med Statnett
etter vi har mottatt matrikkelbrev.

Søkers ansvar
Søker, Statnett bes kontakte kommunen for å avklare forhold rundt søknaden
(forhåndskonferanse). Samtidig vil søker få informasjon om nødvendig nabovarsling og
eventuelle gebyrer som kommunen krever inn for å dekke sin saksbehandling.

FeFo gir med dette fullmakt til Sta tnett for å besørge det omsøkte tiltaket nabovarslet.
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Med hilsen/Dearvvuo aiguin

Sverre Pavel Jim Einar Roska
leder grunn og rettigheter grunnforvalter

Tel: 91827756

Dette dokumentet er elektronisk signert

Vedlegg :
Svar på tilbud om festeavtale
Ber om uttalelse
Søknad - etablering av hytte Gahpat
Vedlegg 1 Brev av 24.11.2016 Gahpat
Vedlegg 2 - Fra Rbd 13 - Uttalelse på planer om etablering av ny driftshytte
på Ifjordfjellet
Tilbud om festekontrakt
Vedlegg 3 - situasjonsplan - grunnriss (1)
Rekvisisjon - Skjema

Kopi til:
Statnett
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