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Behandling: 

Forslag fra MDG v/Olaf Terje Hansen: 

Tillegg fra søknaden som legges i punkt2. 

Hytten tillates bygd etter Veidnes fiskeforenings første prioritet som er avmerket med rød 

sirkel på vedlagt kart. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

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

kommunens arealplan for fradeling av punktfeste for oppføring av liten vakthytte i 

Veidnesdalen i forbindelse med fiskeforeningens oppsynsarbeid mellom Lille 

Porsangervassdraget og Veidnesvassdraget. Omsøkt plassering ligger på eiendommen 

gnr. 5 bnr. 1 og er i kommunens arealplan avsatt til LNF-C sone.  

 

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

LNF-C sone for fradeling av punktfeste for oppføring av liten vakthytte i Veidnesdalen i 

forbindelse med fiskeforeningens oppsynsarbeid mellom Lille Porsangervassdraget og 

Veidnesvassdraget. Omsøkt plassering ligger på eiendommen gnr. 5 bnr. 1 og er i 

kommunens arealplan avsatt til LNF-C sone, jfr. Pbl § 19-2 og Pbl § 20-1 m).  

 

 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens bestemmelse, ikke vil bli vesentlig tilsidesatt. 

Det menes også at det foreligger klart større fordeler enn ulemper i forhold til 

dispensasjonen. Det er her snakk om oppføring av en mindre oppsynshytte for 
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forvaltningen av Lille Porsangervassdraget og Veidnesvassdraget. Det tillegges også 

stor vekt at ingen av de sentrale myndighetene har uttalt seg negativt til dispensasjonen.  

            Hytten tillates bygd etter Veidnes fiskeforenings første prioritet som er avmerket med  

rød sirkel på vedlagt kart. 

 

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 og tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m) og § 20-4 

d) faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 

eigedomsregistrering innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, 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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