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Behandling: 

 

Forslag fra PTM: 

«Søknaden innvilges. 

 

Ut fra en helhetlig vurdering foreligger det større fordeler enn ulemper med å gi 

dispensasjon.  

Utvalget vil be om en ny vurdering på kommuneplanens bestemmelse om størrelse på naust.» 

 

Som forslag  

*** Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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

for oppføring av tilbygg til eksisterende naust på eiendommen gnr. 33 bnr. 21 i Kifjord 

som ligger innenfor et område avsatt til spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse 

(LS_F4) i kommunens arealplan. Eksisterende naust er ca. 50 m2 BRA og det 

planlegges ytterligere oppført ca. 25 m2 tilbygg som da gir en total størrelse på 74 m2 

BRA. 

 

2. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (Kpl 5438-2016-02) sin bestemmelse § 

4.4.3 b) om maks kravet til naust på 30 m2 BRA for oppføring av tilbygg (ca. 25 m2) til 

eksisterende naust (ca. 50 m2) på eiendommen gnr. 33 bnr. 21 i Kifjord som ligger 

innenfor et område avsatt til spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse (LS_F4) i 

kommunens arealplan innvilges, jfr. Pbl § 19-2.  

 

Ut fra en helhetlig vurdering foreligger det større fordeler enn ulemper med å 

gi dispensasjon.  

Utvalget vil be om en ny vurdering på kommuneplanens bestemmelse om 

størrelse på naust. 

 

3. KLAGERETT  



Postadresse: Besøksadresse: 

  Telefon: 97 99 09 11 

9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks:  

 

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. 
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