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Behandling: 

 

Forslag fra LTL: 

Punkt 2 endres til: 

«Det gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens (Pbl)§ 1-8 og bruksendring av 
eksisterende bygning/tomt for fangstformål til fritidsformål, jf. Pbl § 19 – 2. Det gis 
også tillatelse til bruksendring fra fangstformål til fritidsformål på bygning/tomt, 
jfr. Pbl § 20 – 1 d).  
 
Etter kommunens helhetsvurdering vil en eventuell dispensasjon for bruksendring 
av bygningen/ tomten til fritidsformål medføre at enn tilsidesetter vesentlig 
kommunens kommuneplan (LNF-C sone), men siden det har vært gitt tilsvarende 
tillatelser til slik bruksendring tidligere, så vil likebehandlingsprinsippet veie tyngre 
i denne saken. Det vurderes at omfanget av slike hytter i kommunen er så lite at det 
ikke vil representere noen sjenanse eller hinder for ferdsel eller allmenn bruk av 
områdene». 

 

Som innstilling med endring av punkt 2. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon og bruksendring av eksisterende fangsthytte 

og næringstomt på eiendommen gnr. 40 bnr. 1 fnr. 4 i Bjørnvika til fritidshytte og 

fritidstomt. 

 

2. Det gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens (Pbl)§ 1-8 og bruksendring av 
eksisterende bygning/tomt for fangstformål til fritidsformål, jf. Pbl § 19 – 2. Det gis 
også tillatelse til bruksendring fra fangstformål til fritidsformål på bygning/tomt, jfr. 
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Pbl § 20 – 1 d).  
 
Etter kommunens helhetsvurdering vil en eventuell dispensasjon for bruksendring av 
bygningen/ tomten til fritidsformål medføre at enn tilsidesetter vesentlig 
kommunens kommuneplan (LNF-C sone), men siden det har vært gitt tilsvarende 
tillatelser til slik bruksendring tidligere, så vil likebehandlingsprinsippet veie tyngre i 
denne saken. Det vurderes at omfanget av slike hytter i kommunen er så lite at det 
ikke vil representere noen sjenanse eller hinder for ferdsel eller allmenn bruk av 
områdene 
 

3. Klageadgang  

I samsvar med Forvaltningsloven § 28 kan vedtaket 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. 

 

4. Gebyr  

Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr, jfr. Forskrift om gebyr for behandling/ 

forvaltning etter plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (Lokal forskrift for Lebesby 

kommune). Gebyr forskriften ligger på kommunens hjemmeside: 

www.lebesby.kommune.no. 
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