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DELINGSSØKNAD – FESTETOMT FOR LAGRING OG ADKOMST - 5438/37/1 LEBESBY

Søker til FeFo er: Arild Olsen.

Søknaden gjelder: Fradeling av festetomt til næringsformål fra gnr 37/1 i Lebesby

Arealet ligger mellom gnr 37/15 (eid av Arild Olsen), og 37/6 (eid av kommunen). Omsøkt
areal er på ca. 450 kvadratmeter.

Arild Oslen opplyser i sin søknad til FeFo at:
"Driver som fisker og har av den grunn behov for tilgang til mitt bygg med bil som ligger på
nabotomt ,37/15. Benytter bygget i dag til lagring av fiskeredskaper etc. og har i den
forbindelse behov for å transportere utstyr til bygget som ligger på nivå med underetasje.
Veien som går på ovenfor byggetligger høyere enn etasjeskille mellom 1. og 2. etasje og av
den grunn ikke mulig å benytte."

Per telefon har han også opplyst at han ønsker å bruke arealet til lagring, men at det ikke
skal bebygges.
Planstatus
Arealet omfattes av reguleringsplan "Kjøllefjord Havn – Nord 1", vedtatt 1998. Arealet er
avsatt til "Havneområde".
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FeFo har behandlet saken i tråd med Finnmarksloven og vurdert tiltaket til å ikke være
endret bruk av utmark. Arealet ligger i et industriområde og er regulert til havneområde.

Kostnader
Gebyrer for kommunal saksbehandling sendes:

Dersom kommunen gir tillatelse etter plan- og bygningsloven vil FeFo sende tilbudsbrev til
søker, rekvirere oppmåling og deretter opprette festekontrakt.

Søkers ansvar
Søker, Arild Olsen bes kontakte kommunen for å avklare forhold rundt søknaden
(forhåndskonferanse). Samtidig vil søker få informasjon om nødvendig nabovarsling og
eventuelle gebyrer som kommunen krever inn for å dekke sin saksbehandling.

Arild Olsen gis fullmakt til å nabovarsle tiltaket det er søkt om. Søker har selv ansvaret for å
gjennomføre nabovarslingen.

Ved spørsmål, kontakt saksbehandler Erik Bø på telefon 47365415.

Med hilsen/Dearvvuo aiguin

Sverre Pavel Erik Bø
leder grunn og rettigheter grunnforvalter

Tel: 47365415

Dette dokumentet er elektronisk signert

Arild Olsen Postboks 224 9790 KJØLLEFJORD
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