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Notat Lebesby kommune 
 

Til : Utvalg for plan, teknisk og miljø 

Fra : Odd Magnus Rasmussen 

Kopi : 

 

Ang : Oppfølging etter utsatt behandling av sak i PS 32/21 fra møte den 7.9.2021 

L.nr./Arkivkode Saksnr Dato 

8289/21 - GBNR 34/62 20/1113 08.10.2021 

NOTAT IFM. UTSATT BEHANDLING I PS 32/21 FRA PTM - 

OPPFØRING AV SØKNADSPLIKTIG TILTAK I FORM AV BYGNING 

OG KAI I BRENNGAM  

 

Vedlagt følger forvaltningsbrev, datert 16.9.2021, fra Lebesby kommune til Brenngam gård 

hvor det informeres om PTM sin utsettelse av sak og at det gis anledning til å fremlegge mer 

dokumentasjon for hvilken bygningsmasse som har vært på eiendommen og hvor den har 

vært plassert. 

 

 
 

Kommunen informerte om hva som ble funnet i våre sakssystemer og kartgrunnlag: 

(Hele kommunens forvaltningsbrev med vedlegg er vedlagt dette notatet) 
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Den 1.10.2021 mottok kommunen mail fra Linn Lyder på vegne av Brenngam gård: 

(Hele mailen og bilder er vedlagt dette notatet)  

 

 
 

 

Ut fra informasjon som kommunen har funnet i sine sakssystem, og mottatte dokumenter fra 

søker kan det ikke sees at det klart fremgår hvor plasseringen av bygningsmassen har vært på 

eiendommene i Brenngam. Tidligere kart viser verken bygningsomriss eller kaianlegget. Kun 

en antydning av ytterkant av kaianlegget, men da 4 meter fra grensen. 

 

Mottatte bilder og informasjon inneholder ingen stedfestede informasjoner. Det vites ikke om 

gjerde på bildet er et grensegjerde eller et driftsgjerde oppsatt for skille av dift og bruk. 

 

På bakgrun av dette vuderes det at det ikke er innkommet dokumentasjon som klart stedfester 

plasseringen av tiltakene på eiendommene GID: 34/15, 62 og avstanden disse hadde til 

eiendommen 34/18 i Brenngam. 

 

Administrasjonens vurderinger og anbefalinger i tidligere saksfremlegg fremlegges derfor 

uendret. 
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Odd Magnus Rasmussen 

avdelingsingeniør 

Mobil: 97 99 09 11 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 

 
Vedlegg: 

- Forvaltningsbrev fra Lebesby kommune til Brenngam gård, datert 16.9.2021. 

- E-mail fra Linn Lyder på vegne av Brenngam gård, datert 1.10.2021. 
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