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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 26.4.2018, fra reguleringsplan for Kjøllefjord byplanvedtekter (RPL 

2022194801). Søknaden gjelder dispensasjon fra planformålet «Boligtomt» for å 

benytte tomten til garasjetomt for beboer i Strandveien 101A. 

 

2. Det gis ikke dispensasjon fra detaljreguleringsplan for Kjøllefjord byplanvedtekter (RPL 

2022194801) sin bestemmelse § 10 for oppføring av bebyggelse av vaaningshus 

(boligformål) på eiendommen gnr. 36 bnr. 1 fnr. 100 for bruksendring til garasjetomt, 

jfr. Pbl § 19-2.  

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart større 

fordeler med å gi dispensasjon for bruksendring av boligtomt til garasjetomt på 

eiendommen gnr. 36 bnr. 1 fnr. 100 fremfor de ulemper dette skaper. Det er i dag få 

tilgjengelige boligtomter i sentrum av Kjøllefjord. I forholdet med trafikksikkerheten vil 

den planlagte bruksendringen i mindre grad forbedre forholdene. Det bør heller her ses 

på muligheten for å benytte begge tomtene i full bredde til parkering inntil eventuelt 

området blir bebygd. Dispensasjonen vil også medføre presedens for kommunens øvrige 

boligtomter da det i dette tilfellet ikke er vesentlige topografiske forhold som taler for 

dispensasjonen. 

 

3. Klagerett I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 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.  

 



Postadresse: Besøksadresse: 

  Telefon: 97 99 09 11 

9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks:  

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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