
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 19/607   

Sakstittel:  32/1/14 DISPENSASJON FOR FJERNING AV HYTTE OG 

OPPSETT AV NY STØRRE HYTTE  

 

 

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

kommunens arealplan for rivning av eksisterende fritidshytte og oppføring av ny 

fritidshytte på eiendommen gnr. 32 bnr. 1 fnr. 14 i Lebesby kommune. 

 

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

som LNF-C sone for rivning av eksisterende fritidshytte og oppføring av ny 

tilsvarende (lik størrelse og utforming) fritidshytte på eiendommen gnr. 32 bnr. 1 fnr. 

14 i Lebesby kommune, jfr. Pbl § 19-2.  

 

Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (Kpl 2022-2003-01) sitt 

formål som LNF-C sone for utvidelse av ny fritidshytte utover eksisterende hytte på 

eiendommen gnr. 32 bnr. 1 fnr. 14 i Lebesby kommune, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens bestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt 

ved å rive eksisterende hytte og oppføre tilsvarende hytte med samme størrelse og 

utforming. I forhold til utvidelse av eksisterende hytte tillegges det stor vekt at flere 

av sektormyndighetene har uttalt seg negativt til dispensasjon for utvidelse av 

størrelsen på hytten. 

 

3. Vilkår for tillatelsen:  

- Ny hytte skal ha lik størrelse og utforming som eksisterende hytte som rives 

- Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/ 

arealplan for området og gjeldende lover med tilhørende forskrifter.  

- Komplett søknad og tillatelse skal til enhver tid befinne seg på byggeplassen.  

- Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis det ikke er innlevert komplett 

byggesak innen 3 år, jfr. Pbl § 21-9.  

 

4. 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.  

 

5. 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 med vedlegg, datert 7.6.2019. 

2. Uttalelse fra Reinbeitedistrikt 9 (Rbd 9), datert 2.7.2019. 

3. Bilde av Rbd 9 sitt kart over område. 

4. Uttalelse fra Finnmarkseiendommen (FeFo), datert 18.6.2019. 

5. Uttalelse fra Finnmark fylkeskommune, datert 5.7.2019. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon for rivning av eksisterende 

fritidshytte og oppføring av ny fritidshytte på eiendommen gnr. 32 bnr. 1 fnr. 14 i Lebesby 

kommune.  

 

Matrikkelopplysninger:  

Søker:    Greger Mannsverk, Parnassveien 51, 9900 Kirkenes  

Beliggenhet:   gnr. 32 bnr. 1 fnr. 14, vest for Guvvachkka på Nordkinnhalvøya  

Koordinat:   Euref89 UTM 35, N – 7 866 880, Ø – 523 210  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan (KPL 2022-2003-01), vedtatt av 

Kommunestyret den 12.12.2003. Området er regulert til LNF-C sone. Det er følgende 

bestemmelse for området:  

 

LNF-C sone  

«Innenfor denne sone er oppføring av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse ikke 

tillatt. Det samme gjelder vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse.»  

 

Ut fra søknad fremgår det at eksisterende hytte er på 18 m2 og ny planlegges på 32 m2 som 

da medfører en økning på 14 m2. Dette vil da utgjøre en vesentlig utvidelse og i tillegg vil det 

å fjerne eksisterende hytte for oppføring av ny også kreve dispensasjon fra gjeldende 

planbestemmelse for området.  

 

Begrunnelse for søknad om dispensasjon fremsatt av søker:  

Lille hytta ble reist i 1973, av i dag tre eldre herremenn. De brukte hytta til jakt, fiske 

og rekreasjon. Hytta har stått der i snart 50 år, og det har aldri vært noen konflikter 

eller klager på dens eksistens. Etter snart 50 år er det behov for en grundig 

oppgradering, og tilstanden på hytta er ikke lett å vite uten at man begynner å rive 

den. Det er avdekket råteskader, men ikke omfanget. Tanken var først å begynne å 

rive og å oppgradere hytta, men etter en hyggelig samtale med Odd Magnus 

Rasmussen i Lebesby kommune, ble jeg rådet til å søke om dispensasjon til å rive og 

bygge opp ei ny hytte. Når jeg først søker om det, så ønsker jeg samtidig å få bygge 

hytta større, for å ha plass til både barn og barnebarn.  

 



Rudolf Nilsen, min svigerfar på 83 år, en av de tre som bygde hytta for snart 50 år 

siden, håper selvfølgelig å få benytte hytta enda noen ganger.  

 

Den gamle hytta vil bli revet, og alt nødvendig avfall vil bli fraktet ned og deponert på 

godkjent mottak.  

 

Grunnen til at jeg ønsker størrelsen på hytta fra ca. 18 til ca. 32 m2, er for at jeg 

ønsker plass til barn og barnebarn. Dagens hytteliv krever mer plass enn det gjorde 

for 50 år siden. Hoved hytta blir 1,7 x 1,3 meter større enn den gamle hytta. Tilbygget 

blir 0,5 x 1 meter større.  

 

Uttalelser fra sektormyndigheter: 

Den 18.6.2019 ble søknaden sendt ut på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 6.8.2019: 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, datert 26.6.2019 –  

 

Fylkesmannen har ingen merknader til at søknaden innvilges. 

 

Reinbeitedistrikt 9 (Rbd 9), datert 2.7.2019 –  

 

 
Styret i Reinbeitedistrikt 9 går på det sterkeste imot omsøkte tiltak som er utvidelse av 

en hytte ved Guvvačohkka. Området er sentralt i forhold til distriktets gjerdeanlegg 

ved Aslakhaugen, med tilhørende sperregjerde nær den omsøkte brakke.  

 

Styret legger ved det manuelt tegnede kartmaterialet fra revidering av distriktsplan i 

2016, over distriktets beitebruk og drift, som Fylkesmannen dessverre enda ikke har 

digitalisert slik at det ligger i oppdaterte databaser. Kartet viser inntegnet trekk- og 

flyttelei der omsøkte hytte ligger.  

 

Distriktet kjenner godt til brakkens historie, og man har kalt den ”tannlegehytta” fra 

gammelt av. Bruken av denne har vært og er meget beskjeden. Den vesentlige 

utvidelsen som nå søkes om, vil forventes å generere økt ferdsel og aktivitet i 

området, noe som også fremgår av søknad om bruk for både barn og barnebarn.  

 

Distriktets reindriftsanlegg er utformet og oppført over mange år, og områdets 

beskaffenhet og det at der ikke er etablerte hytter er nettopp det som gjør anlegget 

funksjonelt. Driftsmønsteret er lagt opp i forhold til å bruke også det langsgående 

gjerdet fra Hopseidet til Oksevåg under vårt arbeid med kalvemerking og slakting fra 

august til flytting i medio oktober.  

 

Flytteveien på våren kommer også ved det vi omtaler som ”Tannlegevannet”, rett ved 

den gamle brakka, ”tannlegehytta”. Reindrifta har ansett denne brakka som ett 

”eierløst” byggverk, og derfor aldri vært obs på at noen utvidet bruk av denne vil 

forekomme, og at denne kunne medføre nye byggverk i det som RBD 9 anser som en 

del av reindriftsanlegget.  

 



Det vises videre til området som består av mye ur, men med jord-årer der både rein 

ferdes og gjetere tar seg frem. Man ser tydelig stier av reintråkk i hele dette området, 

noe som dokumenterer reinens trekk- og flyttevei.  

 

Når distriktet samler og flytter rein enten til kalvemerking, slakting eller høstflytting 

ut av øya, er ferdsel i området nesten årlig til hinder. Økt aktivitet og ferdsel her vil 

være til stor ulempe, og det vil svekke funksjonaliteten til driftsanlegget på 

Aslakhaugen. 

 

Sametinget, datert 3.7.2019 – 

 

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 merknader til tiltaket. 

 

Finnmarkseiendommen (FeFo), datert 3.7.2019 –  

 

 
 

Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til hørings brev fra Lebesby 

kommune vedrørende dispensasjon til å rive eksisterende hytte og oppføre ny større 

hytte på gnr 32/1/14, datert 18.06.2019. 

 

Av vedtaket datert 06.05.2016 framgår det at tillatelsen ble gitt på bakgrunn av  

 

«… bygningens størrelse og det at bygget har stått i området siden 70 - tallet …». 

FeFo forstår vedtaket dithen at tillatelsen ble gitt på bakgrunn av det ulovfestede 

prinsippet om fradeling til uendret bruk, og at kommunen dermed kun har gitt 

tillatelse til fradeling til eksisterende bebyggelse på 18 m2.  

 

Av våre retningslinjer om kontraktsløse bygg i utmark fattet av styret i FeFo fremgår 

det at byggverk som gis festekontrakt på bakgrunn av prinsippet om fradeling til 

uendret bruk ikke skal tillates utvidet eller gis rett til å sette opp flere bygg på tomta. 

Bakgrunnen for det er at slike bygg som hovedregel ligger i LNFR - områder hvor 

fritidsbygg ikke tillates. Det er ikke ønskelig fra FeFo’s side med en liberalisering 

som innebærer at de små utmarksbyggene som i dag finnes i utmark skal kunne 

omgjøres til større fritidshytter.  

 

FeFo har ingen innvendinger til at eksisterende byggverk på 18 m2 rives og at det 

føres opp en ny hytte med tilsvarende størrelse på samme tomt, men en utvidelse av 

byggverket mener FeFo at det ikke skal gis dispensasjon til. 

 

Finnmark fylkeskommune, datert 5.7.2019 –  

 

Ut fra søknad fremgår det at eksisterende hytte er på 18 m2 og ny planlegges på 32 

m2 som da medfører en økning på 14 m2. Dette vil utgjøre en vesentlig utvidelse som 

vil være imot formålet med reguleringen og som ikke er ønskelig i dette området. 

 



Finnmark fylkeskommune mener først og fremst at eksisterende hytte bør ivaretas. 

Sekundært at det kan gis dispensasjon til å oppføre ny hytte etter samme størrelse og 

utforming som eksisterende hytte. Dette vil være i tråd med gjeldene plan for området. 

 

Planfaglig uttalelse 

Dispensasjon etter plan- og bygningslovens bestemmelser innebærer at det i et 

enkelttilfelle gis unntak fra bestemmelser i loven, forskrifter eller planer gitt i 

medhold av loven. En dispensasjon fra en plan endrer ikke planen, den innebærer bare 

at planen fravikes for det aktuelle tilfellet søknaden gjelder. 

 

I lovkommentaren til plan- og bygningsloven (pbl) vedrørende dispensasjon, kommer 

det klart frem at adgangen til å gi dispensasjon er avgrenset. Hensynene bak den 

bestemmelsen det dispenseres fra må ikke bli vesentlig tilsidesatt, pbl § 19-2. Det er 

ingen som har krav på å få dispensasjon. Det skal ikke være kurant å fravike lov eller 

gjeldende planer uten at dette er grundig og faglig begrunnet. Dispensasjon kan ikke 

gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 

formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt.  

 

Videre må det foretas en interesseavveining der fordelene ved tiltaket må veies opp 

mot ulempene. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering. 

 

Konklusjon 

Vi kan ikke se at det i vedlagte søknad er dokumentert gode nok grunner for at en her 

bør gi tillatelse til tiltak i strid med vedtatt plan. Vi vil derfor ikke anbefale en 

dispensasjon etter plan- og bygningslovens kapittel 19. 

 

Alle berørte sektormyndigheter har svart innenfor fristen satt i høringsbrevet. 

 

Reindrift:  

Bygningen ligger innenfor området til Reinbeitedistrikt 9. Av kartløsningen Kilden fra skog 

og landskap fremgår det at det aktuelle området berører følgende områder:  

 

Sommerbeite – Lavereliggende sommerland; Lavereliggende sommerland er mindre 

sentrale og / eller mindre intenst brukte områder (Av produktark: Reindrift – 

Årsbeite- Sommerbeite).  

 

Høstbeite – Tidlig høstland; Tidlig høstland er partier hvor reinen bygger seg opp 

etter sommerens insekts plage. Her spres gjerne reinen på leting etter sopp (Av 

produktark: Reindrift – Årsbeite – Høstbeite).  

 

Det er ikke avklart hvordan dette tiltaket berører området, men det er her snakk om et område 

hvor en eksisterende bygning står.  

 

Kulturminne:  
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:  



Omsøkte område 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 fr helse og sikkerhet som kommunen kjenner til.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  
Ca. 250 meter øst for bygningen går skuterløype 03B Kjølvannet til Sandfjordvannet forbi. 

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.  

 

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.  

Det er registrert følgende oppføring av arter i distriktet:  

 

 EN – Sterkt truet, Brushane «Calidris pugnax»  

 VU – Sårbar, Lappspurv «Calcarius lapponicus»  

 VU – Sårbar, Sandløper «Calidris alba»  

 NT – Nær truet, Havelle «Clangula hyemalis»  

 NT – Nær truet, Fiskeørn «Pandion haliaetus»  

 NT – Nær truet, Tyvjo «Stercorarius parasiticus»  

 NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

 NT – Nær truet, Fjellrype «Lagopus muta»  

 NT – Nær truet, Blåstrupe «Luscinia svecica»  

 

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 gjelder samme plassering 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 allerede er i bruk. Det å rive 

eksisterende hytte for gjenoppbygging av ny 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 å rive 

eksisterende hytte for gjenoppbygging av ny hytte 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 for rivning av eksisterende 

fritidshytte og oppføring av ny fritidshytte på eiendommen gnr. 32 bnr. 1 fnr. 14 i Lebesby 

kommune.  

  

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. Det aktuelle området er definert som LNF-C 

sone hvor det ikke tillates oppføring av tiltak. Denne saken gjelder rivning av eksisterende 

falleferdig hytte for oppføring av ny. I tillegg ønskes det utvidelse av hytten med 14 m
2
 fra de 

eksisterende 18 m
2
. Selv om 14 m

2
 er et mindre areal vil dette medføre vesentlig utvidelse av 

eksisterende hytte. Det legges også vekt på at flere av sektormyndighetene har uttalt seg 

negativt til søknaden. 

 

Fordeler med tiltaket:   

 Hytten vil kunne oppgraderes til ny standard og størrelsen gi bedre levestandard. 

 Kan bli en familiehytte. 

  

Ulemper med tiltaket:   

 Større hytte innenfor et LNF-C sone av kommunen hvor det er ingen andre 

fritidshytter fra før.  

 Mulig presedens i forhold til andre områder.   

 

I forhold til mulig presedens vil ikke størrelsen på 14 m
2
 utgjøre den store endringen da 

hyttens totale areal kommer på 32 m
2
 som er mindre enn andre tilsvarende hytter, men 

dersom enn kun ser på prinsippet om vesentlig utvidelse så vil utvidelsen bli på 77,8 % av 

eksisterende hytte.  

 

Grunneier Finnmarkseiendommen og Finnmark fylkeskommune har begge uttalt seg negativt 

mot utvidelsen av hytten, men begge kan gå med på at eksisterende hytte kan fornyes med ny 

hytte etter samme størrelse og utforming. 

 

Reinbeitedistrikt 9 har uttalt seg negativ til søknad om utvidelse av eksisterende hytte da 

dette vil medføre endring av bruk og øke aktiviteten i et aktivt område. 

 



Etter kommunens vurdering vil ikke det å bytte ut eksisterende falleferdige hytte med ny 

tilsvarende hytte skape vesentlig tilsidesettelse av formålet med bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven eller vesentlig tilsidesette kommuneplanens arealdel.  

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens bestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å rive 

eksisterende hytte og oppføre tilsvarende hytte med samme størrelse og utforming. I forhold 

til utvidelse av eksisterende hytte tillegges det stor vekt at flere av sektormyndighetene har 

uttalt seg negativt til dispensasjon for utvidelse av størrelsen på hytten. 

 

Det anbefales derfor at det gis dispensasjon fra kommunens arealplan for rivning og 

oppføring av ny hytte tilsvarende den gamle i størrelse og utforming ved eiendommen gnr. 32 

bnr. 1 fnr. 14. Det gis derimot ikke dispensasjon for utvidelse av hytten med ytterligere 14 

m
2
. 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


