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Arkivsak: 19/249   

Sakstittel:  20/11 - DISPENSASJON FRA AREALPLAN OG TILLATELSE FOR 

UTVIDELSE AV EKSISTERENDE FYLLING VED SMOLTANLEGG  

 

 

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

fra kommuneplanens (Kpl 2022-2003-01) formål som allment flerbruk for utfylling i 

sjø for utvidelse av eksisterende område til settefiskanlegg for Laksefjord AS på 

eiendommen gnr. 20 bnr. 10, 11 i Friarfjord. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (Kpl 2022-2003-01) sitt formål for 

allment flerbruk for utfylling i sjø for utvidelse av tilstøtende næringsområde for 

eksisterende settefiskanlegg til Laksefjord AS på eiendommen gnr. 20 bnr. 10, 11 i 

Friarfjord, Jfr. Pbl § 19-2. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

ved å gi dispensasjon fra kommunens reguleringsformål allment flerbruk for utfylling 

i sjø for bruk til tilstøtende næringsområde. Tiltakene ligger tett tilknyttet eksisterende 

næringsområde med eksisterende utfylling i sjø og området er ikke i bruk av allmenn 

ferdsel. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og intensjonen ved gjeldende 

kommuneplan og formålet i plan- og bygningsloven.  

 

3. Det gis tillatelse til utfylling i sjø i henhold søknad av 12.3.2019 for utvidelse av 

eksisterende fylling ved eiendommen gnr. 20 bnr. 10, 11 i Friarfjord, Jfr. Pbl § 20-1 

k). 

 

4. Vilkår for tillatelsen: 

 Det skal foreligge geoteknisk vurdering av grunnforholdene (bl.a. 

kvikkleireskred) før utfylling igangsettes. 

 Det skal foreligge vurdering i forhold til flomfare. 

 En kantsone langs vassdraget må ivaretas. 

 Skjæringer og fyllinger skal sikres mot erosjon ved. F.eks. tildekking med 

kuppelstein, forstøtningsmur, eller tilføres et topplag av finmasser/ vekstjord 

og tilsåes/ beplantes. 

 Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/ 

arealplan for området og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

 Tiltaket skal i utforming og farge ikke utføres slik at det skjemmer 

omgivelsene. 

 Komplett søknad og byggetillatelse skal til enhver tid befinne seg på 

byggeplassen. 

 Når tiltaket er gjennomført skal det søkes om ferdigattest, jfr. Plan- og 

bygningsloven § 21-10 og forskrift om byggesak § 8-1. Tiltaket eller del av det 

må ikke tas i bruk til annet formål enn det som er gitt i denne tillatelsen. 



 Byggetillatelsen og dispensasjonen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er 

satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles over 

lengre tid enn 2 år, jfr. Pbl § 21-9. 

 

5. Kulturminner 

Viser det seg under arbeidet i marken/ sjø at tiltaket kan virke inn på et automatisk 

fredet kulturminne på en slik måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd 

skal melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den 

utstrekning det kan berøre kulturminnet. 

 

6. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak 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, brev datert 12.3.2019. 

2. Situasjonskart. 

3. Oversiktskart 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon, etter plan- og bygningsloven § 19-1, 

fra kommunens arealplan sin bestemmelse om område for særskilt bruk eller vern av sjø og 

vassdrag i forbindelse med planlagt utvidelse av fylling ved eksisterende industribygg i 

Friarfjord. Det berørte område er regulert til allment flerbruk.  

 

Opplysninger fra Matrikkelen:  

Søker:    Norconsult AS, Postboks 279, 9711 Lakselv  

Tiltakshaver:   Laksefjord AS, Friarfjorden, 9740 Lebesby  

Beliggenhet:   gnr. 20 bnr. 11, Friarfjorden i Lebesby kommune  

Koordinat:   Euref89 UTM35, N – 7 817 211, Ø – 496 869  

 

Gjeldende plan for området:  

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan (Kpl 2022-2003-01) hvor det aktuelle 

området ligger inn under bestemmelsene for område for særskilt bruk eller vern av sjø og 

vassdrag. Det berørte området er regulert til allment flerbruk.  

 

Bestemmelser knyttet til områder for særskilt bruk og vern av sjø og vassdrag.  

 

Følgende bestemmelser gjelder vern av vassdrag:  

Det er i kommunen ikke tillatt arbeid eller tiltak som nevnt i plan- og 

bygningslovens §§ 81, 86a, 86b og 93 samt fradeling til slike formål innenfor en 



avstand av 25 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig 

flom vannstand.  

(Plan- og bygningsloven § 20-4 annet ledd, bokstav a).  

 

For vernede sjøområder gjelder bestemmelser gitt i vernevedtak. Kfr. beskrivelse av 

områder vernet etter Naturvernloven. 

 

Det er i kommuneplanen avsatt områder som er tenkt disponert til 

fiskeoppdrettsanlegg. Tillatelse til etablering av slike anlegg reguleres av annet 

lovverk.  

 

Det er videre på plankartet avmerket viktig gyteområde for torsk og låssettingsplasser 

for fiskesteng.  

 

Det å etablere fylling i område for bruk og vern av sjø til allment flerbruk krever dispensasjon 

fra kommunens arealplan.  

 

Det kan også nevnes at på landsiden er det to vedtatte reguleringsplaner som er gjeldende:  

 

- Detaljregulering for Laksefjord AS (Rpl 2022201301)  

- Detaljreguleringsplan for Friarfjordvannet (Rpl 2022201401)  

 

Begge disse planene har regulert næringsområde mot sjøsiden. Planene har også lagt opp til 

utfylling i sjø, men det omsøkte tiltaket her går ut over det areal som tidligere er gitt utfylling 

i sjø.  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

På vegne av Laksefjord AS søkes det med dette om dispensasjon fra arealplan for 

Lebesby kommune. Dispensasjonen gjelder utvidelse av eksisterende fylling i område 

i sjø avsatt til allment flerbruk. For informasjon om omfang og størrelse se vedlagt 

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.  

 

Eiendommen med GBnr 20/11 omfattes hovedsakelig av reguleringsplan for 

Laksefjord AS (planid:2022 - 2013 - 01). Omsøkt tiltak havner utenfor arealet som ble 

regulert i ovennevnte reguleringsplan. Tiltaket omfattes av kommuneplanens arealdel 

vedtatt 12.12.2003, og havner innenfor område i sjø avsatt til allment flerbruk. 

Følgende bestemmelser gjelder vern av sjø og vassdrag:  

 

«Det er i kommunen ikke tillatt arbeid eller tiltak som nevnt i plan - og 

bygningslovens §§ 81, 86a, 86b og 93 samt fradeling til sli ke formål innenfor en 

avstand av 25 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flom 

vannstand.»  

 

Bestemmelsen viser til utgått plan og bygningslov av 1985.  

 

Det fremgår av plan - og bygningsloven (pbl.) § 19 - 2 første og andre ledd at:  



«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i 

eller i medhold av denne 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 tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 

dispenseres fra saksbehandlingsregler.» 

 

Om det rettslig sett er anledning til å gi dispensasjon vil derfor være avhengig av: om 

hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelse, 

ikke blir vesentlig tilsidesatt, samt om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart 

større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Hensynet bak bestemmelsen i kommuneplanens arealdel er å legge til rette for ferdsel, 

fiske og friluftsområder for allmennheten. Eiendommen som selve settefiskanlegget 

ligger på er privat og innenfor avgrenset anleggsområde. Dette gjør at det er begrenset 

tilgang til området for publikum fra landsiden. På sjøsiden vil tiltaket ikke tilsidesette 

ferdsel eller fiske grunnet at tiltaket er planlagt i fjæra. Tiltaket vil ikke gå utover 

laveste lavvann og vil heller ikke påvirke elveutløpet. Massene som skal brukes til 

fyllingen vil i hovedsak være overskuddsmasser fra byggeaktivitet på anlegget.  

 

Med voksende bygningsmasse og stor utvikling er det økende behov for større plass 

til utendørs lagring av utstyr og materiell til drift av anlegget og i byggefase. Det er 

derfor nødvendig for Laksefjord AS å utvide eksisterende fylling for å kunne drive 

anlegget på en god måte i framtiden. Laksefjord A S er med å skape en positiv 

næringsutvikling i distriktet i Lebesby kommune, noe som er positivt for kommunen.  

 

Slik vi kan se vil ikke arealplanen bli vesentlig tilsidesatt. Vi kan heller ikke se noen 

større ulemper ved å videreutvikle eksisterende settefiskanlegg med en ny fylling 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 

planlagt utvidelse.  

 

Uttalelse fra sektormyndigheter: 

Den 14.3.2019 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 8.april.2019. Følgende uttalelser er 

kommet inn: 

 

Reinbeitedistrikt 13, mail datert 3.4.2019 –  

 

Distriktsstyret har ingen motsigelser til søknad om dispensasjon, etter Plan- og 

bygningslovens § 19-1, fra kommunens arealplan sin bestemmelse om område for 

særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag mv. 

 

Kystverket, brev datert 8.4.2019 –  

 

Kystverket Troms og Finnmark har ingen merknader på at det gis dispensasjon fra 

plan. Vi minner om at tiltaket også er søknadspliktig etter havne- og farvannsloven 

hvor Lebesby kommune er rette forvaltningsmyndighet. 

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat, brev datert 10.4.2019 –  



 

Kantsone vassdrag: 

Det er i reguleringsplan avsatt et grøntområde langs Friarfjordelva og dette bør 

opprettholdes, dvs. en kantsone langs vassdraget må ivaretas. 

 

Fare for Kvikkleireskred: 

Det må utredes om utfyllingen kan påvirke grunnforholdene, det må derfor vurderes 

om det er fare for kvikkleireskred i området. Reel fare skal være avklart på siste 

plannivå. Ved en dispensasjon eks. fradeling minner vi om kravene i PBL § 28-1. 

 

 
 

Omsøkte utvidelse ser ut å ligge på marinestrandavsetning og fjell i dagen. Det er 

relativt flatt i området med det er mulig at det er hav- og fjordavsetninger som kan 

inneholde kvikkleire under kartlagte avsetninger. Jf. Vedlagte utsnitt fra NGU. Ved 

utfylling i sjø er det derfor viktig å vurdere om det er sprøbruddmateriale som kan 

medføre fare for skred i strandsonen. 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Finnmark fylkeskommune, Sametinget, 

Finnmarkseiendommen og Nordkappregionen havn IKS har ikke svart innenfor fristen og det 

antas derfor at de ikke har merknader til søknaden. 

 

Reindrift:  

Eiendommen ligger i reinbeitedistrikt 13. Det er ikke avklart hvilke konkrete 

reinbeiteinteresser som kan bli berørt av tiltaket. Kommunen antar at søknaden ikke vil 

berører reindriftsinteressene da dette er snakk om et område som ligger i sjøen og tett inntil et 

regulert område avsatt til industri.  

 

Kulturminner:  

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

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

Matrikkelens SEFRAK-register. Det er derimot registrert flere kulturminner på landsiden, 

men ingen som direkte berører planlagte tiltak.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Omsøkte område ligger i et område som anses 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.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  
Det er ikke anført fra søker at det foreligger friluftsinteresser som vil bli berørt av tiltaket. 

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slikt foreligger. 

 

Naturmangfoldloven, 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.  

Det er registrert følgende oppføring av arter i distriktet:  

 

 EN – Sterkt truet, Polarsnipe «Calidris canutus»  

 VU – Sårbar, Hettemåke «Chroicocephalus ridibundus»  

 NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

 NT – Nær truet, Ærfugl «Somateria mollissima»  

 NT – Nær truet, Havelle «Clangula hyemalis»  

 

Karttjenestene «Artskart» og «Naturbase» viser at det planlagte tiltaket ikke kommer i 

berøring med sårbare arter eller naturtyper. Det er ikke kommet fram opplysninger i 

saken som skulle tyde på at det utover dette finnes arter eller naturtyper direkte 

knyttet til området. 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:  

Det planlagte tiltaket vil skje i et område som allerede er berørt. 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. 

Området er i dag i bruk og planlagte tiltak er av begrenset omfang og vil ikke 

vesentlig forverre situasjonen for økosystemet i området. Når det gjelder den samlede 

belastningen sees det ikke at tiltaket 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 allerde er i bruk. Det å 

utvide eksisterende fylling 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:  

Det aktuelle området er allerede i bruk i dag. Utfra dette menes det at det benyttes 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som gir det beste samfunnsmessige 

resultatet.  

 

Konklusjon:  

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

fylling ved Laksefjord AS ikke vil medføre en negativ innvirkning på 

Naturmangfoldet. Dette da områdene er i bruk og dette ikke vil endre seg i forhold til 

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, etter plan- og bygningsloven § 19-1, 

fra kommunens arealplan sin bestemmelse om område for særskilt bruk eller vern av sjø og 



vassdrag i forbindelse med planlagt utvidelse av fylling ved eksisterende industribygg i 

Friarfjord. Det berørte område er regulert til allment flerbruk.  

 

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 tilstøtende reguleringsplan er området lagt 

ut til næringsbebyggelse (N). Området er også tillatt utfylt i sjø ved godkjent søknad. Det 

omsøkte arealet her er utenfor dette området i et allment flerbruk. Etter kommunens 

helhetsvurdering vil ikke planlagte tiltak stride med lovens formålsbestemmelse eller 

vesentlig med kommuneplanens formålsbestemmelse. 

 

Fordeler med tiltaket:  

 Får utnyttet området mer effektivt.  

 God næringsutvikling med økende behov for større bygningsmasse og utvikling. 

 Privat eiendom og begrenset tilgang for allmennheten på grunn av næringsområde. 

 Tiltaket vil ikke gå utover lavvann og vil heller ikke påvirke elveutløpet. 

 Området er allerede industrialisert.  

 

Ulemper med tiltaket:  

 Mulig presedens i forhold til andre områder.  

 

I det aktuelle området som det planlegges utfylling i sjø er det ingen andre interesser enn 

søkers eksisterende industrianlegg. Dette betyr at de allmenne interessene i området er 

minimale. Søker har tidligere fått tillatelser for fyllinger og utgravinger i området. 

Kommunen forutsetter at de grunntekniske forhold blir ivaretatt.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke den planlagte utfyllingen skape vesentlige ulemper for 

området. Så lenge det tas hensyn til tilfredsstillende tiltak mot grunnforholdene. Området har 

lav verdi for allmenn ferdsel og området ligger tett opptil et område som tillates utfylling i 

henhold til reguleringsplan. Dispensasjonen sees heller ikke å ha vesentlig presedens for 

andre tiltak i kommunen. Tiltakene vil heller ikke vesentlig tilsidesette formålet i plan- og 

bygningsloven.  

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler ved å gi 

dispensasjon fra kommunens reguleringsformål allment flerbruk for utfylling i sjø for bruk til 

tilstøtende næringsområde. Tiltakene ligger tett tilknyttet eksisterende næringsområde med 

eksisterende utfylling i sjø og området er ikke i bruk av allmenn ferdsel. Dispensasjonen vil i 

liten grad påvirke formålet og intensjonen ved gjeldende kommuneplan og formålet i plan- og 

bygningsloven.  

 

Det anbefales at dispensasjon gis for omsøkte tiltak. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 



  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


