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HØRINGSUTTALELSE – DISPENSASJON FOR FJERNING AV HYTTE OG OPPFØRING AV NY STØ RRE HYTTE
– GNR 32 BNR 1 FNR 1 4 I LEBESBY KOMMUNE

Finnmarkseiendommen/Finnmárk kuopmodat (FeFo) viser til hørings brev fra Lebesby kommune
vedrørende dispensasjon til å rive eksisterende hytte og oppføre ny større hytte på gnr 32/1/14 , datert
18.06.2019

Av vedtaket datert 06.05.2016 framgår det at tillatelsen ble gitt på bakgrunn av

«… bygningens størrelse og det at bygget har stått i området siden 70 - tallet … » . FeFo forstår vedtaket
dithen at tillatelsen ble gitt på bakgrunn av det ulovfestede prinsippet om fradeling til uendret bruk , og
at kommunen dermed kun har g i tt tillat else til fradeling til eksisterende bebygg else på 18 m2.

Av våre retningslinjer om kontraktsløse bygg i utmark fattet av styret i FeFo fremgår det at byggverk som
gis festekontrakt på bakgrunn av prinsippet om fradeling til uendret bruk ikke skal tillates utvidet eller
gi s rett til å sette opp flere bygg på tomta. Bakgrunnen for det er at slike bygg som hovedregel ligger i
LNFR - områder hvor fritidsbygg ikke tillates. Det er ikke ønskelig fra FeFos side med en liberalisering som
innebærer at de små utmarksbyggene som i dag f innes i utmark skal kunne omgjøres til større
fritidshytter.

FeFo har ingen innvendinger til at eksisterende byggverk på 18 m2 rives og at det føres opp en ny hytte
med tilsvarende størrelse på samme tomt , men en utvidelse av byggverket mener FeFo at det ikke skal
gis dispensasjon til.

Vår dato/Min beaivi Vår ref./Min uj.

03.07.2019 19/1064 – 2

2022/32/1/14

Deres dato/Din beaivi Deres ref./Din uj.

18.06.2019 19/607 - 2Lebesby kommune
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Ved spørsmål, ta kontakt med saksbehandler Marit Krokmogen på mail mak@fefo.no eller telefon
45218017.

Med hilsen/Dearvvuo aiguin

Sverre Pavel Marit Krokmogen

leder grunn og rettigheter grunnforvalter

Tel: 45218017

Dette dokumentet er elektronisk signert
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