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Lebesby kommune
Velg kommune

Feste
Annet
Kjøp av bebygd boligtomt

Søknaden gjelder

26
Gnr

1
Bnr

6
Fnr

Vei
Tilrettelegging av ferdsel i friluftsliv
Næring
Nausttomt
Jordbruk
Hyttetomt
Byggverk i forbindelse m/friluftsliv
Bruksendring
Boligtomt
Annet

Hva skal arealet brukes til

Søker om å få festetomt i Lille Torskefj ord. Jeg har tilhørighet til
området og min familie er deleiere i nabotomta til tomten som j eg ønsker
å feste for bygging av hytte. Da min far og hans søskenbarn ikke har
avklart eieforhold og forvaltning av felles eiendom er det ikke mulig
for oss å benytte oss av området til hyttebygging. I dag må vi bo i telt
når vi skal være der, og det er veldig begrensende. Jeg ønsker å bygge
hytte samt sette opp naust. Jeg har lagt ved et utsnitt av området hvor
j eg ønsker å sette opp hytte. Her er det allede like i nærheten både
kai/deler av kai samt andre bygninger. Da dette er i et LNFR sone B, vil
ikke en ny hytte ha noen større innvirking på milj øet. Hytta vil være
under 50 m2 og bygges med pulttak for bedre gli inn i terrenget. Naust
vil være på ca. 25 m2 Bygging vil skj e i henhold til gj eldende areaplan.
Jeg er inneforstått at reindriftsnæringen er en høringsinstans i denne
saken. Håper at det er mulig å få til en festeavtale.

Gi en god beskrivelse av hva som søkes om og bakgrunn for søknaden
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Søkeropplysninger
Opplysninger om søker

Personopplysninger

Hvor søker du

Vedlegg

Vedlegg

Privatperson
Organisasjon

Type søker

16. 09. 1968
Fødselsdato

Lise Birgitte
Fornavn

Øfeldt
Etternavn

Postbosk 204, Eilert Nilsensveg 6
Adresse

9790 KJØLLEFJORD
Postnr/sted

47406305
Telefon

lise. ofeldt@lebesby. kommune. no
E - postadresse

Ektefelle
Samboer
Registrert partner
Nei

Er det flere i samme husstand som søker/er kontaktperson

Ja
Nei

Er det flere søkere

Kopier lenke med  inntegnet areal fra delingsfunksjonen i Nordatlas  (se brukerveileder) inn her

Bestemmelser LNF - S ONE A og B Lebesyb kommune

Området som ønskes festet. pdf
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