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Dyfjord 

 

9782 DYFJORD 

  KJØLLEFJORD, 02.06.2021 

 

 
Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb. 

20/1113 GBNR 34/62 RAD/TEKNISK/ODRA 

    

 

34/15 – SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV 

BYGNINGER OG KAI I BRENNGAM 

 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK 
 

 

Saken er behandlet som saksnr DS  41/21 etter delegert myndighet fra Utvalg for plan-, 

teknisk og miljø (PTM). 

 

 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

 

1. Det vises til søknad om rammetillatelse, etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-1 a), 

for oppføring av bygninger og kaianlegg på eiendommen gnr. 34 bnr. 15 og 62 i 

Brenngam. Bygning og kaianlegg plasseres 1,2 m fra nabogrense mot eiendommen gnr. 

34 bnr. 18. 

 

2. Søknad om rammetillatelse for oppføring av bygninger (Tilbygg eksisterende bygning og en 

frittstående bygning) og kaianlegg på eiendommen gnr. 34 bnr. 15, 62 avslås, jfr. Pbl § 

21-4. 

 

Tiltakene planlegges plassert 1,2 meter fra nabogrense mot eiendommen gnr. 

34 bnr. 18 i Brenngam. Av Pbl § 29-4 tredje ledd bokst. a) fremgår det at 

kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn 

nevnt i andre ledd når eier (fester) av naboeiendommen har gitt samtykke. Det 

foreligger ikke naboerklæring fra eier(e) av eiendommen gnr. 34 bnr. 18 som 

samtykker til plassering nærmere nabogrense enn 4 meter.  
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3. Kommunens vedtak DS 79/20 vedrørende pålegg om stans og opphør av ulovlige 

igangsatte søknadspliktige arbeider etter Pbl § 32-4 gjelder fortsatt. Kommunen vil 

vurdere etter at klagefristen for dette vedtak er ut om nytt varsel om pålegg med frist 

for gjennomføring for å bringe de ulovlige arbeidene i orden. 

 

4. KLAGERETT 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til Statsforvalteren. 

Klagen skal være skriftlig og sendes til Lebesby kommune. 

 

Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse. 

 

Det skal klart fremgå av klagen hvem som klager og kontaktinformasjon. Dersom 

klagen fremsettes av flere parter skal det fremgå hvem som representerer klagerne og 

kontaktinformasjon. 

 

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og 

de grunner som anføres klagen. 

 

 

 

Med hilsen 

LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Birger Wallenius       Odd Magnus Rasmussen 

Teknisk sjef        avdelingsingeniør 

Mobil: 97 99 09 10       Mobil: 97 99 09 11 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 

 
 

Kopi til: 

- Valva Byggebistand AS 

 


