
Lebesby kommune
Teknisk sektor
9790 KJØLLEFJORD

STATNETT SF
V/Arvid Suhr
Boks 5192 Majorstuen
0302 OSLO

KJØLLEFJORD, 03.04.2013

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb.
13/285 GBNR 18/1 RAD/TEKNISK/BIWA

SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PBL
MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr D 16/13 etter delegert myndighet fra Formannskapet.
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Tiltakshaver/adresse: Statnett SF, Husebybakken 28 B, 0379 OSLO
Tiltaksadresse: Mangler adresse, Koord. N 7 798 845 Ø 509 777
Planstatus: Kommuneplanens arealdel
Søknad mottatt: 26.03.2013
Type søknad: Søknad om tillatelse til tiltak etter PBL § 20-1 Ett trinns søknad
Type søknad: Søknad om tillatelse til tiltak etter PBL § 20-1 Ett trinns søknad (enkle 

tiltak)

VEDTAK:
Lebesby kommune gir tillatelse til tiltak jfr. plan- og bygningsloven § 20-1 (a-m) for:
m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av 
ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om 
eigedomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som 
ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

Opprettelse av punktfeste for eksisterende bygning i tilknytning til drift av kraftlinje, i 
henhold til søknad.
Det kan på punktfestet oppføres ny bygning på inntil 20 m2 BYA i en etasje mot at 
eksisterende bygning rives. I tillegg kan det oppføres en bygning på inntil 2 m2 BYA (utedo).
Bygning på punktfestet skal kunne benyttes av alle fjellfarende som nødbu ved behov og må 
kunne åpnes enkelt. Bygning på punktfestet kan ikke benyttes som fritidsbolig. Tillatelsen 
gir ikke rett til endret bruk av området.
Tillatelse gis i medhold av plan- og bygningslovens § 26-1, § 27-2, § 27-4 og § 28-1.
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Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18.

Klagerett
I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 
sendes Lebesby kommune.
Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.
Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner 
som anføres klagen.

Gebyr
Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr jfr. Forskrift om gebyr for behandling / 
forvaltning etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (lokal forskrift for Lebesby 
kommune).
Gebyrforskriften ligger på kommunens hjemmeside: www.lebesby.kommune.no 

Videre saksgang
Lebesby kommune vil når rekvisisjon av oppmålingsforretning foreligger fakturere i henhold til 
gjeldende forskrift om gebyr for forvaltning etter matrikkelloven.

Når Lebesby kommune har registrert at gebyr er betalt vil berørte parter bli innkalt til 
oppmålingsforretning.

Når oppmålingsforretning og oppmåling er gjennomført vil eiendommen bli tinglyst og 
matrikkelbrev utstedes til hjemmelshaver.

Med hilsen
Lebesby kommune

____________________ ____________________
Harald Larssen Birger Wallenius
Rådmann avd.ing. oppmåling/byggesak

Dir.tlf.: 78 49 95 68

Kopi til: Finnmarkseiendommen
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