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Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

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

datert 4.10.17, for riving av eksisterende hytte og garasje for så å oppføre ny 

fritidsbolig, garasje (flyttes på tomten) og naust på eiendommen gnr. 33 bnr. 47 i 

Kifjord. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommunens arealplan (KPL 2022200301) sin bestemmelse om 

LNF-B sone (Kifjord I) for oppføring av fritidsbolig, garasje og naust innenfor 25 meter 

av sjøen på eiendommen gnr. 33 bnr. 47 i Kifjord, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler med 

å fornye eksisterende bebyggelse, flytte garasje og oppføring av naust fremfor de 

ulemper det medfører å bygge nærmere sjøen enn 25 meter. Området er allerede 

bebygget med flere naust og noen fritidsboliger. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke 

formålet og intensjonen ved gjeldende kommuneplan. Det tillegges også stor vekt at 

ingen av sektormyndighetene gikk mot søknaden. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen: 

 Dispensasjon etter Pbl § 19-2 faller bort dersom det ikke er søkt byggetillatelse 

etter Pbl kap 20 innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, jfr. Pbl § 21-9. 

 Naustet skal være uisolert, uten gulv, røstet mot sjøen og malt i tradisjonell 

farge. 
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4. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningsloven § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. Klagen 

skal 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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