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106-18 2018-12-13

GNR 20, BNR 11 – SØKNAD OM DISPENSASJON FRA DETALJR EGULERING
«FRIARFJORDVATNET TIL UTLØP I FRIARFJORDEN» FOR TOG 2.2

1. Søknad om dispensasjon

På vegne av Laksefjord AS søkes det med dette om di spensasjon fra detaljregulering « Friarfjordvatnet t il
utløp i Friarfjorden».

I henhold til reguleringsplanen er deler av eiendom men Gnr. 20 Bnr. 11 avsatt til henholdsvis LNFR 1
(område for spredt bolig og næringsbebyggelse) og N (næringsbebyggelse).

Fra kommunen fremgår det at det normalt ikke er et krav til dispensasjon da LNFR 1 tillater oppføring av
næringsbebyggelses så lenge dette er avklart opp mo t Finnmark fylkeskommune, men at det er et par
punkter tilsier at man likevel må søke om dispensas jon.

- Generell bygge-/ tiltaksgrense mot Friarfjordelva er i LNFR1 30m.
- Minimum avstand byggegrense er for næringsområdet N 4m

Det søkes om dispensasjon for både å bygge nærmere Friarfjordelva enn 30m, samt for å bygge nærmere
byggegrense enn 4m. For ytterligere informasjon ved rørende utforming og avstander mot tiltaket vises d et til
vedlagte situasjonsplan.

I forbindelse med denne søknaden om dispensasjon er de berørte naboer varslet. Skulle det komme
anmerkninger til denne søknaden innen fristen, vil vi ta kontakt med kommunen vedrørende dette

Det fremgår av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 første og andre ledd at:
«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasj on fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av d enne
lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsides att.
I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være k lart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det
kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.»

Om det rettslig sett er anledning til å gi dispensa sjon vil derfor være avhengig av: om hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens form ålsbestemmelse, ikke blir vesentlig
tilsidesatt, samt om fordelene ved å gi dispensasjo n vil være klart større enn ulempene etter en samle t
vurdering.
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Hensynet bak LNFR1 området er at området skal kunne benyttes til industri, men at også
tradisjonelle aktiviteter skal kunne utøves i områd et, uten bruk av utstyr som kan føre til noen form
for forurensing av vannet. Dette er først og fremst for arealene opp mot Friarfjordvatnet som er
tiltenkt formålet, og vil kunne benyttes slik. Eien dommen som selve settefiskanlegget ligger i er i
privat eie og innenfor avgrenset anleggsområde. Det te gjør at den har begrenset tilgang for publikum
og er derfor ikke benyttet av allmenne interesser.

Reguleringsplan ble også utarbeidet av Norconsult A S for å sikre dagens vannkvalitet til
smoltanlegget ved Laksefjord AS, samt klargjøre utv idelsesmuligheter for samme bedrift. Vi kan
derfor ikke se at en utvidelse av settefiskanlegget vil vesentlig tilsidesette reguleringsplanen
formålsbestemmelse

Det står i den sammenheng også i reguleringsplanen §1.1: «Formålet med planen er å regulere
bruken av friarfjordvatnet med tilhørende strandson e og utløp på en slik måle at dagens vannkvalitet
opprettholdes og helst forbedres».

En godkjennelse er slik vi ser det nødvendig for vi dereutvikling av Laksefjord AS. En videreutvikling
vil skape en god næringsutvikling ute i distriktet i Lebesby kommune, noe som er positivt for
kommunen. Fordelen med videre utvikling av Laksefjo rd AS er slik vi kan se det større enn de
ulemper dette eventuelt medfører for eiendommen som allerede er industrialisert.

2. Uttalelse fra Finnmark fylkeskommune

Av reguleringsplanens bestemmelse § 4.1 LNFR 1 fremgår følgende : «Innenfor dette området finnes
kulturminner, og det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave u t,
flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen m åte utilbørlig skjemme automatisk freda kulturminne r,
eller framkalle fare for at dette kan skje» .

Det ble under planlegging av TOG 2.1 avklart vedrør ende kulturminner i hele området TOG 2.
Tilbakemelding da var: « Tiltaket vil ikke komme i k onflikt med kjente kulturminner innenfor
planområdet». Dette punktet anses derfor som avklar t mot Finnmark fylkeskommune.

Finnmark fylkeskommune minner om aktsomhetsprinsipp et. Skulle det under arbeidet likevel komme
fram gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding sendes til
Finnmark fylkeskommune.

3. Uttalelse fra Sametinget

Det ble i forbindelse med utarbeidelse av regulerin gsplan « Friarfjordvatnet til utløp i Friarfjorden»
innhentet uttalelse fra Sametinget. Sametinget har tidligere gjennomført befaring og har ingen
merknader til utvidelse av anlegget for Laksefjord AS.

4. Avslutning

Slik vi kan se vil ikke reguleringsplanen bli vesen tlig tilsidesatt. Vi kan heller ikke se noen større
ulemper ved å videreutvikle eksisterende settefiska nlegg med et TOG 2.2 i et område som allerede
er industrialisert og har begrenset tilgang. Vi ber derfor om at kommunen gjennom en helhetlig
vurdering innvilger søknad om dispensasjon for plan lagt utvidelse.

Med hilsen
Norconsult AS

Knut Erik Synstad
Ingeniør


