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Kautokeino kommune
Bredbuktnesveien 6
9520 KAUTOKEINO
FRADELING AV BOLIGTOMT PÅ 6/1 I KAUTOKEINO KOMMUNE - TIL BEHANDLING
ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Søker til FeFo er: Evie Charlotte Valio, Hánnomaras 6, 9520 Kautokeino.
Søknaden gjelder: Fradeling av boligtomt på 1623 m2 fra gnr 6/1 ved Gironstealli,
Kautokeino kommune.
Søknaden er ikke i tråd med gjeldende plan for området og ligger innenfor areal som er
avsatt til LNFR-formål. I dette tilfelle har Kautokeino kommune i samtale med FeFo vært
positive til å behandle søknaden som dispensasjonssak. FeFo har behandlet saken i tråd
med Finnmarksloven og gitt tillatelse til endret bruk av utmark. Vår vurdering er at tiltaket
ikke vil medføre en reell endret bruk av utmark ettersom boligen skal etableres ved et
eksisterende boligfelt i tilknytning kommunal infrastruktur.
Søker har i avtale med nabo fått grunneiers tillatelse til å etablere adkomst over gnr. 6/340
fra E45. (se vedlagt tillatelse fra Statens Vegvesen).
Forutsatt positivt vedtak om fradeling etter plan- og bygningsloven, vil FeFo at den nye
tomta erstatter allerede fradelt tomt på gnr. 6, bnr.335.
Gebyrer for kommunal saksbehandling sendes:
Evie Charlotte Alseth Valio, Hánnomaras 6, 9520 Kautokeino.
Dersom kommunen gir tillatelse etter plan- og bygningsloven vil FeFo sende tilbudsbrev til
søker, rekvirere oppmåling og deretter opprette festekontrakt.
Søkers ansvar
Søker 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.
Ved spørsmål, kontakt saksbehandler Steinar Henriksen på telefon 90592273.
Med hilsen/Dearvvuođaiguin
Sverre Pavel

leder grunn og rettigheter

Steinar Henriksen

Grunnforvalter/plankoordinator
Tel: 90592273
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