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Arkivsak: 18/262   

Sakstittel:  31/1/11 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ENDRET 

MØNERETNING PÅ FRITIDSHYTTE  

 

 

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

datert 5.3.2018, fra detaljreguleringsplan for Oksevågdalen hytteområde (RPL 

2022200801). Søknaden gjelder dispensasjon fra planbestemmelsen § 4.1.5 

«Plassering», hvor det fremgår at møneretningen skal være som vist på plankartet. 

 

2. Det gis dispensasjon fra detaljreguleringsplan for Oksevågdalen hytteområde (RPL 

2022200801) sin bestemmelse § 4.1.5 for endring av møneretning på eiendommen 

gnr. 31 bnr. 1 fnr. 11, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at omsøkte dispensasjon ikke vil 

vesentlig tilsidesette formålet i loven eller gjeldende detaljreguleringsplan. 

Topografien i området er flatt og nærliggende høydekurver samsvarer med den 

endrede møneretningen. Endringen av møneretningen vil ikke medføre at bygningen 

blir mer fremtredende i terrenget enn tidligere bygning. Ut fra forholdene på den 

aktuelle plasseringen sees det ikke at dispensasjonen vil skape presedens for andre. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen: 

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis ikke det er omsøkt byggetillatelse 

innen 3 år, jfr. PBL § 21-9. 

 

4. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. 

Klagen skal 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 5.3.2018. 

2. Situasjonskart nåværende og fremtidig, datert 16.2.2018. 

3. Bilde av området. 

4. Oversiktskart. 

 

Andre dokumenter: 

 



Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon, etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 

19-1, fra reguleringsplan for Oksevågdalen hytteområde (RPL 2022200801). Søknaden 

gjelder dispensasjon fra planbestemmelsen § 4.1.5 Plassering hvor det fremgår at 

møneretningen skal være som vist på plankartet. 

 

Opplysninger fra Matrikkelen: 

Søker:   Lill Anita Antonsen, Postboks 488, 9790 Kjøllefjord 

Beliggenhet:  gnr. 31 bnr. 1 fnr. 11, Oksevågdalen hytteområde i Lebesby kommune. 

Koordinat:  Euref89 UTM 35, N – 7 870 998, Ø – 517 034 

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse: 

«Ønsker å endre møneretning da vi mener at det faller mer naturlig på vår tomt. Det 

vil ikke føre til inngripen i naturen på tomta. Det vil bli visuelt penere fra vannet da 

hytta blir liggende i samme retning som nabohytta.» 

 

Planstatus for området: 

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Oksevågdalen hytteområde (RPL 

2022200801). Her er det aktuelle området regulert til eksisterende hyttetomt. Med følgende 

bestemmelse: 

 

§ 4.1.5 Plassering 

Tomtesenter er markert i terrenget med nummererte trepinne. Alle bygninger skal 

ligge innenfor en radius på 15 meter fra tomtesentrum. Møneretning skal være som 

vist på plankartet. 

 

For de nye hyttetomtene er det påført symbol for møneretning på bygningene på plankartet. 

For de eksisterende byggene er det kun påtegnet avtrykk av eksisterende hytte på plankartet. 

For den aktuelle bygningen viser avmerket på plankartet en møneretning i retningen Nordvest 

mot sørøst. Søker ønsker en møneretning som går mer i nordøst mot sørvest retning. Ut fra 

planbestemmelsens § 4.1.5 og at møneretningen skal være som vist på plankartet så vil 

ending av møneretningen kreve dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for området. 

 

Reindrift: 

Eiendommen ligger i reinbeitedistrikt 9. Det er ikke avklart hvilke konkrete 

reinbeiteinteresser som kan bli berørt. Tiltaket ansees ikke å berøre reindriftsnæringen da det 

omsøkte området ligger innenfor et regulert område for hyttebebyggelse. 

 

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 kulturminnesøk og Matrikkelens 

SEFRAK-register. Området er allerede bebygd med hytte som planlegges revet og oppføring 

av ny hytte på samme sted, men med endret møneretning. 

 

Samfunnssikkerhet: 
Omsøkte område ligger i et område som ansees for utenfor fare for flom/ overvann, 

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 kan bli berørt av tiltaket. 

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slik 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.  

I området rundt Oksevågdalen er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 

NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

NT – Nær truet, Sivspurv «Emberiza schoeniclus»  

NT – Nær truet, Blåstrupe «Luscinia svecica»  

 

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

finnes arter eller naturtyper i nærheten til området. Etter kommunens vurdering vil 

heller ikke nevnte arter bli berørt av planlagte tiltaket. Dette da området allerede er i 

bruk og bebygd. 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 dispensasjon for endring av møneretning for fritidshytte i et regulert 

hytteområde. 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 dispensasjon for endring av møneretning for fritidshytte i et hyttefelt 

som allerede er tatt i bruk. Området er i dag i bruk og planlagte tiltak vil ikke 

vesentlig forverre situasjonen for økosystemet i området. Når det gjelder belastningen 

sees det ikke at dispensasjon for endring av møneretning 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 

endre møneretningen for fritidshytte 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:  

Dette da området allerede er i bruk og bebygd. Ut fra dette menes at det benyttes 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som gir det beste samfunnsmessige 

resultat.  

 

Konklusjon:  

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

møneretning for fritidshytte ikke vil medføre en vesentlig negativ innvirkning på 

Naturmangfoldet. Dette da området er i bruk og dette vil ikke 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 (Pbl) § 

19-1, fra reguleringsplan for Oksevågdalen hytteområde (RPL 2022200801). Søknaden 

gjelder dispensasjon fra planbestemmelsen § 4.1.5 Plassering hvor det fremgår at 

møneretningen skal være som vist på plankartet. 

 

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 

regulert til tomt for eksisterende fritidshytte. For de nye hyttetomtene er det påført symbol for 

møneretning på bygningene på plankartet. For de eksisterende byggene er det kun påtegnet 

avtrykk av eksisterende hytte på plankartet. For den aktuelle bygningen viser avmerket på 

plankartet en møneretning i retningen Nordvest mot sørøst. Søker ønsker en møneretning som 

går mer i nordøst mot sørvest retning. Ut fra planbestemmelsens § 4.1.5 og at møneretningen 

skal være som vist på plankartet så vil ending av møneretningen kreve dispensasjon fra 

gjeldende reguleringsplan for området. 

 

Fordeler med tiltaket: 

 Faller mer naturlig på tomten. 

 Visuelt bedre fra vannet da det blir liggende i samme retning som nabohytten. 

 

Ulemper med tiltaket: 

 Avvik fra tidligere møneretning på eksisterende fritidshytte. 

 Presedens. 

 

Det aktuelle området det ønskes dispensasjon fra krav om møneretning for vil ikke skape 

presedens for tilsvarende saker i området. Topografien i området er flatt og har flere retninger 

for høydekurver. Dette medfører at det kan benyttes flere forskjellige retninger for mønet på 

den aktuelle plasseringen uten at dette vil medføre at bygge blir fremtredende. Intensjonen 

med fastsatt møneretning er å hindre at bygninger plasseres på tvers av høydekurven og på 

slik måte blir sterkt fremtredende i området.  

 

Ut fra ovenstående mener kommunen at fordelene her er større enn de ulemper som oppstår 

ved å avvike fra kravet om at møneretning skal være som påvist i plankartet. Det aktuelle 

området her gjelder en allerede bebygd eiendom. Det er derfor tatt utgangspunkt i 

møneretning for eksisterende fritidsbolig slik den er avmerket på kartet. Intensjonen med 

møneretningen er å hindre at bygg blir plasser på tvers slik at sterkt fremtredende bygninger 

etableres i feltet. Dette vil ikke oppstå selv om møneretningen her endres. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at omsøkte dispensasjon ikke vil vesentlig 

tilsidesette formålet i loven eller gjeldende detaljreguleringsplan. Topografien i området er 

flatt og nærliggende høydekurver samsvarer med den endrede møneretningen. Endringen av 

møneretningen vil ikke medføre at bygningen blir mer fremtredende i terrenget enn tidligere 

bygning. Ut fra forholdene på den aktuelle plasseringen sees det ikke at dispensasjonen vil 

skape presedens for andre. 

 

Det anbefales derfor at dispensasjonen innvilges for den omsøkte endringen av møneretning. 

 

 

 



 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


