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SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

 

Søker til FeFo er: Helge Andersen og Nin Dahlerus Andersen, Hesnesveien 126, 4885 

Grimstad. 

 

Søknaden gjelder: Dispensasjon til fradeling av punktfeste til nausttomt på gnr 20 bnr 1 i 

Ifjord i Lebesby kommune. 

 

På omsøkt plassering har det tidligere vært oppført et båtnaust som i dag er nedfalt. 

Omsøkt areal er i kommuneplanen avsatt til LNF-sone B, hvor det kan tillates spredt 

bebyggelse. Båtnaustet vil ligge innenfor 25 m fra sjø, og det søkes dermed om 

dispensasjon fra plan.  

 

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

utmark da det tidligere har stått bygg på arealet. Tillatelsen forutsetter at reinbeitedistrikt 

16 ikke har innvendinger til tiltaket. Reinbeitedistrikt 16 orienteres ved kopi av dette brevet. 

 

FeFo kan opplyse om at den gamle festetomta, gnr 20 bnr 1 fnr 9 som nevnes i søkers 

søknad, har tidligere vært et idrettsanlegg og har ingen tilknytning til båtnaustet som har 

stått oppført på området. 

 

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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