
 

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no     

Postboks 38 Strandvegen 152 Telefon : 97990900 Bankkonto: 4961.72.00235 

9790 KJØLLEFJORD 9790 KJØLLEFJORD Telefaks: 78498467   

 www.lebesby.kommune.no org.nr.:  940 400 392 

LEBESBY KOMMUNE  

 

 
 

 

Einar Ingilæ 

C/o Postboks 12, Gartev 1 

Garteveien 1 

9790 KJØLLEFJORD 

 

 
Deres ref. Vår ref Arkivkode Vår dato 

 22/600-2 GBNR 35/1/82 04.07.2022 

 

 

MANGELFULL SØKNAD - SØKNAD OM FRADELING, OG REKVISISJON AV 

OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSTOMT TIL GNR 35/1/82 - LEBESBY 

KOMMUNE 

 

 

Lebesby kommune har mottatt deres søknad om fradeling og rekvisisjon om 

oppmålingsforretning, mottatt 20.6.2022, for tilleggsareal til eiendommen gnr. 35 bnr. 1 fnr. 

82 i Snattvika. 

 

I forbindelse med gjennomgang av deres søknad er det funnet følgende mangler: 

 

 Søknad om dispensasjon fra LNFR-område i kommuneplanen, jfr. Pbl § 19-1 

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan (Kpl 5438-2016-02) hvor 

området er regulert til LNFR-område med følgende regel:  

 

Landbruks-, Natur- og Friluftsområder, samt Reindrift, omfatter områder som 

skal brukes og sikres for landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk 

og reindrift, og / eller som skal bli liggende som naturområder og områder 

for friluftsliv.  

 

Dette betyr at tiltak som oppføring, rivning, endring, herunder fasadeendringer, endret 

bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt 

terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom ikke er tillatt innenfor denne 

sonen. Det er kun etablering av næringsvirksomhet basert på gårdens eget 

ressursgrunnlag som er tillatt. 

 

Deres søknad er derfor avhengig av dispensasjon, etter Pbl § 19-1, fra kommunens 

arealdel § 4.1. Kommunen vil sende dispensasjonssøknaden ut på høring til berørte 

sektormyndigheter når vi mottar søknaden om dispensasjon, jfr. Pbl § 21-5. Vedlagt 

følger skjema som kan benyttes. 

 

Vi avventer behandlingen av deres søknad inntil vi får tilbakemelding på de ovenfor nevnte 

mangler. Søknaden er å anse for ikke fullstendig. Regler for behandlingstid vil ikke begynne 

å løpe før søknaden er fullstendig, jfr. Plan- og bygningsloven (Pbl) 21-4.  
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Dersom det skulle være noen spørsmål eller uklarheter i forbindelse med dette brevet, er det 

bare å ta kontakt med undertegnede. Husk å oppgi vårt saksnr: 22/600-2 ved kontakt med 

kommunen. 

 

 

Med hilsen 

LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Odd Magnus Rasmussen 

avdelingsingeniør 

Mobil: 97 99 09 11 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 
 

 

Kopi til: 

- Finnmarkseiendommen, Deres ref: 22/710-7 

 

Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon etter Plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1 

 


