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Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon for oppføring av naust innenfor 25 meter av 

sjøen på eiendommen gnr. 32 bnr. 1 i Vika. Samt søknad om tillatelse for fradeling av 

punktfeste for naust, jfr. Pbl § 20-1 m).  

 

2. Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-B sone sin bestemmelse om 

oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet ved 

alminnelig høyvann for oppføring av naust på eiendommen gnr. 32 bnr. 1 i Vika, jfr. Plan- 

og bygningsloven (Pbl) § 19-2. Det gis samtidig tillatelse for fradeling av punktfeste for 

naust, jfr. Pbl § 20-1 m). 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil ikke dispensasjon for oppføring av naust nærmere 

sjøen enn 25 meter medføre vesentlig tilsidesettelse av kommunens kommuneplan (LNF-B 

sone). Det tillegges også vekt at ingen av de sentrale høringspartene har gått mot søknaden.  

 

3. Vilkår: 

 

- Tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m) og § 20-4 d) faller bort dersom det 

ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om eigedomsregistrering innen 3 år etter 

at tillatelsen ble gitt, jfr. Pbl § 21-9. Det samme gjelder for dispensasjon etter Pbl § 19-

2. 

- Oppføring av naust kan ikke igangsettes før nødvendige tillatelser er omsøkt og gitt av 

kommunen etter plan- og bygningsloven kap. 20. 

 

4. Klageadgang  
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I samsvar med forvaltningsloven (Fvl.) § 28 kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. Klagen 

sendes Lebesby kommune.  

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer frem til påført adresse.  

 

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

grunner som anføres klagen. 
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