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Behandling: 

Forslag fra LTL v/Arnkjell Bøgeberg: 

Søker gis dispensasjon til utvidelse inntil 6m2 av omsøkt hytte. 

Hytta er langt unna trekkvei for rein og er riktig plassert i forhold til sikkerheten for allmenn 

ferdsel i fjellet. Utvidelse av hytta vil sikre fremtidig bruk og vedlikehold. 

  

Votering        For: 4                 Mot: 1 

 

Som forslag. 

***Vedtatt 4 mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

 

1. Det vises til søknad om dispensasjon, etter Plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1, fra 

kommunens arealplan for rivning av eksisterende fritidshytte og oppføring av ny 

fritidshytte på eiendommen gnr. 32 bnr. 1 fnr. 14 i Lebesby kommune. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (Kpl 2022-2003-01) sitt formål som 

LNF-C sone for rivning av eksisterende fritidshytte og oppføring av ny fritidshytte med 

utvidelse inntil 6 m2 av opprinnelig hytte på eiendommen gnr. 32 bnr. 1 fnr. 14 i 

Lebesby kommune, jfr. Pbl § 19-2.  

 

Hytta er langt unna trekkvei for rein og er riktig plassert i forhold til sikkerheten for 

allmenn ferdsel i fjellet. Utvidelse av hytta vil sikre fremtidig bruk og vedlikehold. 
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3. Vilkår for tillatelsen:  

- Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/ 

arealplan for området og gjeldende lover med tilhørende forskrifter.  

- Komplett søknad og tillatelse skal til enhver tid befinne seg på byggeplassen.  

- Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis det ikke er innlevert komplett byggesak 

innen 3 år, jfr. Pbl § 21-9.  

 

4. Kulturminner   

Viser det seg under arbeidet i marken/ sjø at tiltaket kan virke inn på et automatisk 

fredet kulturminne på en slik måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd 

skal melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den 

utstrekning det kan berøre kulturminnet.  

 

5. Klagerett   

I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. 

Klagen sendes Lebesby kommune.   

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer fram 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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