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FORELØPIG SVAR - 23/3 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM I 

BYGGE- OG ANLEGGSOMRÅDE (BA_F6) PÅ LEBESBY 

 

 

Lebesby kommune har mottatt deres søknad om fradeling, etter plan- og bygningsloven (Pbl) 

§ 20-1 m), av parsell for antatt boligformål på eiendommen gnr. 23 bnr. 3 i Øverbygd på 

Lebesby.  

 

Det fremgår ikke klart av deres søknad om hva den fradelte parsellen skal benyttes til. 

Kommunen har derfor antatt at søknaden gjelder fradeling av parsell benyttet til boligformål. 

Dersom det viser seg at denne antakelsen er feil, så må det vennligst snarest innsendes 

melding om hva den korrekte fremtidige bruken er tiltenkt. 

 

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan (Kpl 201602) som ble vedtatt av 

kommunestyret den 2. september 2019. Det omsøkte arealet er regulert til område for bygge- 

og anleggsområde (BA_F6).  

 

BA_F6; Området tillates benyttet til bebyggelse og anlegg, herunder boliger og 

fritids- og turistformål med tilhørende funksjoner. Nærmere avklaring av 

underformål gjøres i reguleringsplan. 

 

Fradeling av landbrukseiendom til boligformål medfører ikke endring av eksisterende 

bebyggelse, og det er derfor etter en helhetsvurdering ikke vurdert at kravet til 

reguleringsplan / evt. dispensasjon (Pbl § 19-1) er nødvendig. Dersom det viser seg at 

kommunens antakelse om fradeling til boligtomt ikke er korrekt, må ny vurdering av kravet 

om utarbeidelse av reguleringsplan eller søknad om dispensasjon tas av kommunen. 

 

Av gårdskartet (gardkart.nibio.no) fremgår det at ønsket fradeling berører arealer som er 

definert som overflatedyrka jord og innmarksbeite på den aktuelle eiendommen. 

 

Det informeres derfor om at deres søknad om deling er avhengig av behandling 

etter Jordlova § 12, som gjelder deling av landbrukseiendom.  
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Deres søknad er derfor oversendt kommunens landbruksavdeling for behandling etter 

jordlova § 12.  

 

Behandlingen av delingstillatelse etter Pbl § 20-1 m) avventes inntil tillatelse etter jordlova § 

12 foreligger.  

 

Når avgjørelsen for behandlingen etter jordloven foreligger, vil deres søknad bli 

sluttbehandlet etter plan- og bygningsloven § 20-1 m) i forhold til delingstillatelsen.  

 

Skulle det være noen spørsmål eller uklarheter i forbindelse med dette brevet, er det bare å ta 

kontakt med kommunen. Husk å oppgi vårt saksnr: 22/624-2 ved kontakt med kommunen. 

 

 

 

Med hilsen 

LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Odd Magnus Rasmussen 

avdelingsingeniør 

Mobil: 97 99 09 11 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 

 
 

Kopi til: 

- Odd Birkeland, Saksbehandler Landbruksavdelingen 


