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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, 

fra kommunens arealplan for fradeling av parsell på eiendommen gnr. 6 bnr. 14 i LNF-C 

sone på Veidnes. Samtidig søkes det dispensasjon for bruksendring av tidligere 

driftsbygning i landbruket til fritidshytte på samme eiendom. Søker har også dialog med 

Finnmarkseiendommen i forhold til grensejustering mot eiendommen gnr. 6 bnr. 1 i 

forhold til å få tidligere uthus inn på rett tomt. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (Kp 2022200301) sin bestemmelse 

for LNF-C sone for bruksendring av eksisterende fjøs til fritidshytte på eiendommen 

gnr. 6 bnr. 14 på Veidnes, jfr. Pbl § 19-2.  

 

Det gis tillatelse for fradeling og grensejustering på eiendommen gnr. 6 bnr. 14 på 

Veidnes i henhold til søknad, jfr. Pbl § 20-1 m). 

 

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

å gi dispensasjon fra LNF-C sonens bestemmelse for fradeling av parsell og 

bruksendring av fjøs til fritidshytte. Tiltakene ligger også nært inntil et bebygd område. 

Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og intensjonen ved gjeldende 

kommuneplan og formålet i plan- og bygningsloven. 
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3. Vilkår for tillatelsen:  

 

 Dispensasjonen og delingstillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er 

rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år.  

 Dispensasjon for bruksendring av fjøs til fritidshytte taper sin gyldighet hvis ikke 

det er innsendt komplett byggesak i tråd med Pbl § 20-1 for bruksendringen. 

 

4. Kulturminner  

Viser det seg under arbeidet i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet 

kulturminne på en 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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