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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 12.2.2018, fra kommuneplanens bestemmelser om LNF-B sone hvor det ikke tillates 

oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet ved 

alminnelig høyvann.  

 

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

for LNF-B sone om oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 meter for oppføring 

av naust på eiendommen gnr. 39 bnr. 17 i Østerbotn, jfr. Pbl §§ 19-2.  

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil ikke planlagte tiltak med oppføring av naust skape 

vesentlig ulemper for gjeldende kommuneplan eller de nasjonale mål for strandsonen. 

Strandsonen i Lebesby kommune er i største part uberørt og vil fremdeles være slik. 

Kommunen har i sin plan flere små områder for spredt fritidsbebyggelser, men 

bestemmelsene i disse områdene tar ikke hensyn til behovet for naust eller andre 

bygninger som er nært tilknyttet havet. Det vil ikke være mulig å etablere naust 25 meter 

unna sjøen. Naust som her planlegges skjer innenfor et etablert LNF-B felt og vil ikke 

skape presedens i forhold til tilsvarende områder. Tiltakene vil heller ikke vesentlig 

tilsidesette formålet i plan- og bygningsloven.  

 

3. Vilkår for dispensasjonen:  

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis ikke det er omsøkt byggetillatelse for 

bruksendring innen 3 år, jfr. PBL § 21-9.  

 Naustet skal oppføres uten gulv og være uisolert. 

 

4. Klagerett  
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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.  

 

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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