
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 17/599   

Sakstittel:  19/1 DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR 

TÅRNVIKVANN HYTTEOMRÅDE FOR UTBEDRING AV STI TIL 

EKSISTERENDE HYTTE  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Det vises til deres søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-1, datert 

20.7.2017, for utbedring av eksisterende sti frem til hytte (GID: 19/1/25) på 

eiendommen gnr. 19 bnr. 1 i Tårnvikvann hytteområde. 

 

2. Det gis dispensasjon, iht. plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-2, fra reguleringsplan for 

Tårnvikvann hytteområde (RPL 2022197902) sin bestemmelse §§ 1 og 6 for utbedring 

av eksisterende sti frem til hytte (GID: 19/1/25). 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

ved å utbedre eksisterende sti enn de ulemper dette medfører bestemmelsene i 

gjeldende reguleringsplan. Dette på bakgrunn av at tiltaket innebærer mindre tiltak 

på eksisterende sti som ikke vil bli godt synlig og uten vesentlige terrenginngrep eller 

fortrengende virkning. Det tillegges også vekt at ingen av høringspartene var negativ 

til søknaden. 

 

 

3. Klageadgang  

 

I samsvar med Forvaltningsloven § 28 kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. 

Klagen sendes Lebesby kommune.  

 

Klagefristen er 3 uker 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. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, datert 20.7.2017 

2. Oversiktskart, datert 8.8.2017 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for 

Tårnvikvann hytteområde for utbedring av sti frem til eksisterende hytte (GID: 19/1/25).  

 

Matrikkelopplysning:  



Søker:  Odd-Arne og Solveig Lindgård, Svarthammerveien 8, 9020 Tromsdalen  

Beliggenhet: Gnr. 19 bnr. 1, Tårnvikvann hytteområde i Lebesby kommune.  

Koordinat:  Euref89 UTM 35, N – 7 814 933, Ø – 493 446  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er Tårvikvann hytteområde (planID: 2022-1979-02). I gjeldende 

planbestemmelser er det gitt følgende føringer for området:  

 

§ 1. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. Arealet skal disponeres slik 

som vist på planen.  

 

§ 6. Anlegg eller inngrep i terrenget utover det som er fastlagt i planen er ikke tillatt.  

 

Av gjeldende plan fremgår det at det ikke er tillatt anlegg eller inngrep utover punktfester for 

oppføring av tiltak og hvor parkeringsplass skal opprettes. Dette medfører at etablering av 

utbedret sti/ veg på ca. 1,2 meter vil være avhengig av dispensasjon fra gjeldende 

reguleringsplan, jfr. Bestemmelsens §§ 1 og 6.  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon følgende begrunnelse:  

Brev datert 20.7.2017.  

«På grunn av sykdom i familien, så søker vi om å få utbedre/ planere stien slik at vi 

kan gjøre stien mer sikker for vår datter --- Personopplysninger fjernet, jfr. Ofl. § 13 -

--. Vi har i tillegg mor/ svigermor som har stor glede å besøke oss på hytten. Hun 

sliter også med fremkommelighet fordi stien er bratt i ett parti, og har noen store 

stener som er grodd med mose og lyng, og mold. Dermed blir stien glatt.  

 

Vi søker om å kunne flytte på noen av de store stenene som er på stien i dag, og fylle 

etter med masse (grus). Dersom vi kan få en bredde på ca. 1,20 meter vil vi oppnå å 

få en sikker sti hvor også en rullestol kan komme frem. Slik stien ligger i dag og slik vi 

ser for oss at den skal være etter en utbedring vil den ikke være synlig for noen andre 

av hyttene enn 19/1/20 som tilhører --- Personopplysninger fjernet, jfr. Ofl. § 13. Hun 

er positiv til at vi kan gjøre utbedringer av stien.  

 

Vi ønsker å gjøre minst mulig inngrep i naturen.  

 

Vi håper på forståelse for vår søknad og håper på en positiv tilbakemelding.»  

 

Brev av 19.5.2017.  

«Familien har hytte som ligger ved Bergvann/ Tårnvikvann i Laksefjorden. 

 

Denne hytten benyttes sommer som vinter, og vi har hatt tillatelse å kjøre snøscooter 

om vinteren fra hytten til nærmeste scooterløype. Også fordi vi har en datter som har 

--- Personopplysninger fjernet, jfr. Ofl. § 13 ---, som gjør at vi har hatt behov for å 

kunne benytte snøscooter til transport.  

 

Hytten har avkjøring fra riksveg sammen med en vår gamle familiehytte hvor eier er i 

familie (--- Personopplysninger fjernet, jfr. Ofl. § 13) derfra er det en sti i ulent 

terreng på ca. 300 meter fram til vår hytte.  

 



Ved å gjøre små endringer på noen av de store stenene i stien og fylle litt ut mellom 

noen av stenene kan gjøre denne mer fremkommelig og sikker for de eldste i familien 

og --- Personopplysninger fjernet, jfr. Ofl. § 13 som av og til har behov for transport. 

Mamma/ svigermor (--- Personopplysninger fjernet, jfr. Ofl. § 13) finner ennå stor 

glede i å være sammen med oss på hytten, men vi ser nå at det er stien opp til hytta 

som er problematisk for henne nå.  

 

Tenker også at dersom vi får lagt litt mer bredde på eksisterende sti så hindrer vi at 

noen finner/ lager andre veier i området.  

 

Stien som vi ønsker å utbedre litt ligger allerede i terrenget, og benyttes av brukerne 

av hytten. Stien er ikke synlig fra riksveg eller til naboer i nærheten. Nærmeste nabo 

er i familie og er kjent med vårt ønske og behov for å gjøre utbedringer og har ikke 

innvendinger til dette.»  

 

Uttalelse fra sektormyndigheter: 

Den 8.8.2017 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet inn innen fristen som var satt til 1.9.2017: 

 

Sametinget, brev datert 23.8.2017- 

 

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og ellers kjente forhold kan vi ikke se at 

det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete 

samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til søknaden. 

 

Skulle det likevel under arbeidet i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/ 

spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes 

Sametinget omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet 

ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i 

marken. 

 

Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune, Finnmarkseiendommen og 

Reinbeitedistrikt 13 har ikke svart innenfor fristen som var satt til 1. september 2017. 

Lebesby kommune antar derfor at de ikke har noen merknader til søknaden. 

 

Reindrift:  

Eiendommen ligger innenfor reinbeitedistrikt 13. Tiltaket anses ikke å berøre 

reindriftsnæringen da området ligger innenfor eksisterende hyttefelt.  

 

Kulturminner:  

Lebesby kommune er ikke kjent med at det finnes registrerte kulturminner i det omsøkte 

området. Søk er utført på gnr/bnr/fnr i Riksantikvarens kulturminnebase og matrikkelens 

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  
Området ligger i et område som ansees for utenfor fare for flom/ overflatevann, utglidning og 

skredfare. Det er heller ikke naturlige eller menneskeskapte forhold som medfører fare for 

helse og sikkerhet som kommunen kjenner til. 

 

Naturmangfold, naturmiljø og landskap:  



De viktigste paragrafene i Naturmangfoldloven er §§ 8 – 12. Av lovens § 7 Prinsipper for 

offentlig beslutningstaking i §§ 8 – 12 fremgår det at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legge 

grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et 

forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter 

første punktum skal fremgå av beslutningen.  

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig 

bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse 

og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 

erfaring gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som 

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

dirnat.no, naturbase, artsdatabanken, miljostatus.no og skogoglandskap.no.  

 

I nærheten av omsøkte område er det registret følgende arter:  

 Blåstrupe, «Luscinia svecica», NT – nær truet  

 

Det er ikke kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at det utover dette 

finnes arter eller naturtyper direkte knyttet til området. Etter kommunens vurdering vil 

ingen av artene bli berørt av det planlagte tiltaket da det her er snakk om utbedring av 

en eksisterende sti som er i bruk inne i et etablert hyttefelt. Kravet etter § 8 om at 

saken skal basere seg på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.  

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 

skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette 

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Saken gjelder utbedring av eksisterende sti inne i et hytteområde som i dag er aktivt i 

bruk. Vi mener at § 9 er oppfylt. Den sentrale ordlyden om at: «Foreligger en risiko 

for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 

kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 

forvaltningsvedtak» vurderer vi ikke er aktuell i denne saken da det er klart at 

kunnskapen er god nok vedrørende plan- og influensområdets naturverdier til å si at 

en irreversibel skade på naturmangfoldet ikke vil skje som følge av tiltaket.  

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 

økosystemet er eller vil bli utsatt for. 

 

Vurdering:  



Vi mener at ordlyden om økosystemtilnærming ikke vil få anvendelse i denne saken. 

Saken gjelder utbedring av sti fram til eksisterende hytte. Området er i dag aktivt i 

bruk og planlagte tiltak vil ikke vesentlig forverre situasjonen for økosystemet i 

området. Når det gjelder belastningen sees det ikke at oppføringen av buene vil øke 

belastningen i forhold til i dag.  

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom det ikke er urimelig ut fra tiltakets og 

skadens karakter.  

 

Vurdering:  

Kommunen mener dette ikke vil bli gjeldende da området allerede er i bruk. Det å 

utbedre eksisterende sti vil ikke medføre noen miljøforringelse da området allerede er 

i bruk i dag.  

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av 

tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de 

beste samfunnsmessige resultater.  

 

Vurdering:  

Utbedringen av stien vil være i form av å fjerne hindringer og slette til for lettere 

adkomst langs allerede benyttet sti. Det vil derfor ikke være noen endring av bruk som 

medfører at enn unngår/ begrenser skader på naturmangfoldet.  

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon for utbedring av 

eksisterende sti ikke vil medføre en negativ innvirkning på Naturmangfoldet. Dette da 

områdene er i bruk og dette ikke vil endre seg i forhold til det planlagte tiltaket. 
 

Vurdering: 

I henhold til Pbl § 19-2 kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 

dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal 

det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 

tilgjengelighet. Ved vurdering om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og 

regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra 

planer, lovens bestemmelse om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Tårnvikvann 

hytteområde (RPL 2022-1979-02) for utbedring av eksisterende sti fram til eksisterende 

fritidshytte på eiendommen gnr. 19 bnr. 1 fnr. 25. Av planens bestemmelse § 1 skal arealet 

disponeres slik som vist på planen og av bestemmelsens § 6 er anlegg eller inngrep i terrenget 

utover det som er fastlagt i planen ikke tillatt. Dette betyr at etablering av sti/ veg på ca. 1,2 

meters bredde vil være i strid med bestemmelsens §§ 1 og 6. 

 



Av Pbl § 19-2 første del fremgår det at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 

vesentlig tilsidesatt. Lovens formål er å fremme bærekraftig utvikling til det beste for den 

enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. I gjeldende reguleringsplan er området rundt 

punktfestene for hyttene ikke tiltenkt for anlegg eller inngrep i terrenget. Det er allerede 

etablert flere stier i området som benyttes for å komme seg frem til de enkelte hyttene. Det å 

utbedre eksisterende sti ved å rydde og slette den ut vil medføre et inngrep i terrenget, men 

det anses ikke å utgjøre en vesentlig tilsidesettelse av hensynet bak bestemmelsen. Dette da 

det er en mindre utvidelse av stien og denne etableres på samme sti som dagens adkomst til 

hytten ligger. 

 

I tillegg nevnes det at fordelene må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering: 

 

Fordeler med tiltaket: 

 Lettere fremkommelighet til eksisterende hytte 

 Gir sikrere fremkommelighet da stien har partier med store steiner som er grodd med 

mose og lyng slik at stien blir glatt 

 Etableres i allerede berørt sti til fritidshytten 

 Stien er lite synlig fra vegen og andre hyttenaboer  

 Stien kan benyttes av andre med hytter i området 

 

Ulemper med tiltaket: 

 Berører et område som det ikke skal tillates anlegg eller inngrep i terrenget 

 Mulig presedens i forhold til andre områder 

 

Av Gårdskart på skog og landskap fremgår det at det aktuelle området inneholder uproduktiv 

skog. 

 

Utfra ovennevnte fremgår det at det er personlige grunner som medfører at behovet for 

utbedringen ønskes gjennomført. Et dispensasjonsvedtak kan normalt ikke begrunnes med: 

- Sosiale, helsemessige eller økonomiske årsaker 

- Arv og/ eller slektsforhold 

- Andre privatrettslige og personlige grunner 

Personlige forhold vil bare helt unntaksvis kunne tillegges vekt i en dispensasjonsvurdering. 

Selv om Pbl § 19-2, tredje ledd, i henhold til lovens forarbeider, åpner for at visse typer av 

sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn kan tillegges vekt i vurderingen, 

forutsetter dette at slike hensyn er helt spesielle. Forhold knyttet til søkerens person og dens 

familiemedlemmer etc. tillegges derfor vanligvis ikke avgjørende vekt. 

 

Derimot vil det her være snakk om mindre tiltak langs eksisterende sti uten vesentlig 

terrenginngrep eller fortrengende virkning. Utfra dette mener kommunen at det ikke skapes 

en uheldig presedens for andre da det er begrensede inngrep i allerede etablerte sti. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler ved å 

utbedre eksisterende sti enn de ulemper dette medfører bestemmelsene i gjeldende 

reguleringsplan. Dette på bakgrunn av at tiltaket innebærer mindre tiltak på eksisterende sti 

som ikke vil bli godt synlig og uten vesentlige terrenginngrep eller fortrengende virkning. 

Det tillegges også vekt at ingen av høringspartene var negativ til søknaden. 

 

 



 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


