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Behandling: 

Jan Olav Evensen erklærte seg inhabil i behandlingen av saken. 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

 

  

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon for punktfeste for oppføring av 3 stk gapahuker 

i området rundt Kunes i Lebesby kommune. En er plassert ut mot Leirbukta og de to 

resterende er tenkt plassert innover langs Sørelvdalen mot fjellene syd for Kunes. 

Dispensasjonen gjelder fra kommunens arealplan område LNF-C sone for oppføring av 

punktfeste og gapahuk på tre lokaliteter på eiendommen gnr. 15 bnr. 1 ved Kunes.  

 

2. Det innvilges ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-C sone sin bestemmelse 

for oppføring av punktfeste for gapahuk A ved Leirbukta. Det gis heller ikke tillatelse etter 

plan- og bygningslovens § 20-1 m) for fradeling av punktfeste for gapahuk. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil plasseringen av gapahuken bli liggende innenfor en 

sone som er definert som utløpsområde for snøskred (Aktsomhetsområde). Det aktuelle 

området er ikke kartlagt i forhold til snøskred og steinsprang. 

 

3. Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-C sone sin bestemmelse for 

oppføring av punktfeste for gapahuk B ved Sørelva nord for kraftlinjen. Det gis tillatelse 

etter plan- og bygningslovens § 20-1 m) for fradeling av punktfeste for gapahuk. 
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Etter kommunens helhetsvurdering vil plasseringen av gapahuken ikke vesentlig komme i 

konflikt med annen bruk i området. Gapahuken vil også være en god tilretteleggelse for 

fysisk aktivitet og allmenn helse. Det tillegges også vekt at ingen av de sentrale 

høringspartene har gått mot søknaden. 

 

4. Det innvilges ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-C sone sin bestemmelse 

for oppføring av punktfeste for gapahuk C ved Sørelva sør for kraftlinjen. Det gis heller ikke 

tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 m) for fradeling av punktfeste for gapahuk. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil plasseringen av gapahuken bli i et område som er 

uberørt og vil således medføre vesentlig inngrep. Det tillegges også vekt at lokal 

reinbeitedistrikt går i mot søknaden på grunn av at plasseringen er lavtliggende i et dalføre 

som blir tidlig bart. Et slikt område er viktig tidligbeite om våren og forsommeren for rein. 

 

5. Klageadgang  

 

I samsvar med forvaltningsloven (fvl) § 28 kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. Klagen 

sendes Lebesby kommune.  

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer frem 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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