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REINBEITEDISTRIKT 13 – Lágesduottar     

Postboks 168        

9735 Karasjok       

 

        Dato; 06. sept. 2017   

 

 

 

Lebesby kommune mailadr.; postmottak@lebesby.kommune.no 

 

 

Høringsuttalelse – Søknad om dispensasjon for fradeling av hyttetomt i 

Geitevann -  hyttefelt  - Lebesby kommune 

Høringsbrev 24.8.17 fra Lebesby kommune, med høringsfrist innen 22. sept 2017. 

Distriktsstyret for Rbd 13 – Lagesduottar har behandlet saken og fattet beslutning den i 

møte den 05.09.2017: 

Styrevedtak, enstemmig; 

«Distriktsstyret for Reinbeitedistrikt 13 er negativ til søknad om dispensasjon for fradeling av 

hyttetomt i ett område som er regulert til friområdet etter friluftslover på Geitevann 

hyttefelt. 

Begrunnelse; 

Det er meget vanskelig å kunne gi en reindriftsfaglig uttalelse på en slikt søknad om 

dispensasjon, siden distriktet ikke har fått være med på befaring med de andre 

høringsinstanser.   

I tillegg har nabokommunen Gamvik kommune for tiden på høring om kommuneplanens 

arealdel for Gamvik kommune, og i den kommunen er det i Nervei og oppover Laggu (elva) 

en god del fritidshytter.  Og disse to områder i hver av nabokommuner med hver sine 

hyttefelter, er det i reindriftsperspektiv forholdsvis nære hverandre på det nærmeste om lag 

3-4 km i luftlinje og samtidig er kysten ikke langt fra på hver side av hele området. Komplett 

umulig å tilråde fortetting av flere hytter i ett hyttefelt som allerede er fullbooket, og 

dispensere ei hytte innenfor et regulert fritidsområde.» 

Sitat slutt. 

 

Saksfremlegget til distriktsstyret i møte den 05.09.2017; 

Søknaden gjelder om dispensasjon for fradeling av hyttetomt i ett område som søker oppgir er 

regulert til friområde etter friluftslover. Hyttesøknaden ble opprinnelig søkt i Geitvann hyttefelt, men 

søknaden ble rotet bort i FEFO systemet, og underveis ble alle hyttetomter tildelt og dermed fikk 

søkeren ikke hyttetomt.  Deretter har FEFO anbefalt søkeren ei hyttetomt i samme område men i ett 

regulert friområde som plaster på såret etter sitt eget rot med søknader. 

Distrikt 13 er kjent med at i nabokommunen Gamvik kommune har de for tiden på høring om 

kommuneplanens arealdel for Gamvik kommune, og i den kommunen er det i Nervei og oppover 

Laggu (elva) en god del fritidshytter.  Og disse to områder i hver av nabokommuner med hver sine 
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hyttefelter, er i reindrifts perspektiv forholdsvis nære hverandre på det nærmeste om lag 3-4 km i 

luftlinje og samtidig er kysten ikke langt fra på hver side av hele området.   

Det er meget vanskelig å kunne gi en reindriftsfaglig uttalelse på en slikt søknad om dispensasjon, 

siden distriktet ikke har fått være med på befaring med de andre høringsinstanser.  Distriktet bør 

derfor være negativ til søknaden. 

 

Med hilsen 

 

 

John Idar Anti     

Leder     

 

 

 

 

 
 

 


