
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 18/1260   

Sakstittel:  34/7 - DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK FOR 

BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV EKSISTERENDE BUTIKKBYGNING I 

DYFJORD  

 

 

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

datert 11.12.2018, fra kommunens arealplan. Søknaden gjelder bruksendring og 

ombygging av eksisterende butikklokale til serveringssted i et område avsatt til 

tettstedsområde med krav om utarbeidelse av reguleringsplan. Samt søknad om 

tillatelse til tiltak for bruksendring og nødvendig endring av bygning, jfr. Pbl § 20-1 

b) og d). 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (KPL 2022200301) sin 

bestemmelse om krav til utarbeidelse av reguleringsplan for fremtidig tettsted Dyfjord 

for bruksendring av eksisterende butikk til serveringssted på eiendommen gnr. 34 bnr. 

7, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med dispensasjon for bruksendring av butikkbygningen til serveringssted. Butikken er 

i dag en viktig møteplass i Dyfjord og vil fremdeles bli dette etter bruksendringen til 

serveringssted. Samtidig vil et serveringsted være en positiv utvikling for et lite 

samfunn. 

 

3. Det gis rammetillatelse for bruksendring og ombygginger av tidligere butikk til 

serveringssted på eiendommen gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord, jfr. Pbl § 20-1 b) og e). 

 

4. Vilkår for dispensasjonen og byggetillatelsen:  

 Arbeidstilsynets samtykke må foreligge før det kan søkes kommunen om 

igangsettingstillatelse for tiltaket, jfr. Pbl § 21-4 3.ledd og § 21-5. 

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

omgivelsene. 

 Komplett søknad og byggetillatelsen skal til enhver tid befinne seg på 

byggeplassen. 

 Tilknytning til offentlig vann- og avløpsledning skal gjøres i samråd med 

Lebesby kommune v/ Teknisk etat. 

 Ethvert produkt som skal inngå i et byggverk, skal ha forsvarlige egenskaper. 

Produsent eller dennes representant skal sørge for at egenskapene til produktet 

dokumenteres, og er forpliktet til å gi de opplysninger til tilsynsmyndigheten 

som er nødvendige for utøvelse av tilsyn med produktets egenskaper. 

Departementet utpeker tilsynsmyndighet, jfr. Pbl § 29-7. 



 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 arbeid i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet 

kulturminne på en 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 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 tillatelse og dispensasjon, datert 11.12.2018. 

2. Vedlegg byggesak – bruksendring butikk Dyfjord, brev datert 11.12.2018. 

3. Tegninger. 

4. Situasjonskart 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

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

19-1, fra kommunens arealplan. Søknaden gjelder bruksendring og ombygging av 

eksisterende butikklokale til serveringssted i et område avsatt til tettstedsområde med krav 

om utarbeidelse av reguleringsplan. Bygget ligger tett opp til Fv. 241 som går gjennom 

Dyfjord. Samtidig søkes det om tillatelse til tiltak for bruksendring og nødvendig endring av 

bygning, jfr. Pbl § 20-1 b) og d). 

 

Opplysninger fra matrikkelen:  

Søker:     Lyder fisk Dyfjord AS, 9717 Veidnesklubben 

Beliggenhet:    gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord, Lebesby kommune  

Koordinat:    Euref89 UTM 35, N – 7 866 109, Ø – 508 227  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan 1999-2011 (Kp 2022200301). Her er 

området definert som tettestedsområde, følgende bestemmelse gjelder:  

Tettstedsområde  

 



«Innenfor de på planen viste tettstedsområder kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- 

og bygningsloven §§ 81, 86a og 93, samt fradeling til slike formål, ikke finne sted før 

området inngår i reguleringsplan.»  

 

På bakgrunn av dette vil omsøkte bruksendring være avhengig av dispensasjon fra kravet om 

utarbeidelse av reguleringsplan.  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

Tilgjengelig info om gjeldene kommuneplan vedtatt 12.12.03 viser at området er 

utlagt som byggeområde etter gammel lov, (underformål tettstedsbebyggelse – 

fremtid). I bestemmelsene settes det krav om alle tiltak utløser krav om 

reguleringsplan. Vi finner dette kravet urimelig og søker derfor dispensasjon fra 

gjeldende arealplan med følgende begrunnelse. 

 

PBL § 19-2 krever at 2 vilkår må være oppfylt for at det kan gis dispensasjon, 

vesentlig tilsidesettelse og overvekt av fordeler 

 

1. Vesentlig tilsidesettelse 

Det antas at bestemmelsene i gjeldende plan er fra 1997. Gjennom arbeid med 

kommunale planer gjennom flere tiår er vi ukjent med at det stilles så absolutte krav 

om at alle søknadspliktige tiltak utløser krav om reguleringsplan. Det er derfor 

vanskelig å forstå hva som var hensikten med et slikt krav, men vi må anta at det 

skyldes at bebyggelsen i Dyfjord er svært tett og at ethvert byggetiltak derfor kan få 

konsekvenser for andre både mht. trafikk, utsikt, parkering mm. Samtidig hadde 

kommunen kanskje begrenset plankapasitet til å utarbeide mer spesifikke 

bestemmelser. Da synes der rimelig å kreve at en evt. utbygger (da særlig eier av 

fiskebruket) utarbeidet reg.plan for evt. utvidelser/ utbygging. 

 

I dette tilfelle dreier det seg altså ikke om utvidelse av bygg (med unntak av en 

mindre terrasse som isolert sett ikke er søknadspliktig) men foreta nødvendige 

tilpassinger for å imøtekomme ulike myndighetskrav. Det omfatter bl.a. nødvendig 

godkjenning av Arbeidstilsynet og registreringsplikt hos mattilsynet. Bygget vil altså 

delvis ivareta behov for salg av matvarer og for øvrig benyttes til å imøtekomme 

diverse service behov for drift av fiskebruket. Dette kan ikke anses som vesentlig 

tilsidesettelse av bestemmelsen det dispenseres fra, og hensynene i 

formålsbestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt. 

 

2. Overvekt av fordeler 

Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. Ved dispensasjon fra loven, forskriftene til loven eller fra plan, skal det 

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

tilgjengelighet. Det skal også legges særlig vekt på statlige og regionale rammer og 

mål. 

 

Aktuell utbygging vil helt klart ha positive konsekvenser for både helse, miljø, 

sikkerhet og tilgjengelighet. Hygieniske krav til matlaging til matlaging vil bli sikret, 

det blir toaletter for alle brukere, brannkrav vil bli utbedret og UU krav vil bli 

imøtekommet. 

 



Ombyggingen vil forhåpentligvis bidra til å sikre drifta ved bruket og dermed nye 

arbeidsplasser som er både lokale og nasjonale mål. Det er ikke mulig å se for seg at 

den nye bruken av bygget medfører noen negative konsekvenser, men det har en 

overvekt av fordeler. Samlet sett er derfor begge kravene i PBL § 19-2 for å vurdere 

dispensasjon imøtekommet. 

 

Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 21.12.2018 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 25. januar 2019. Følgende uttalelser 

er kommet inn: 

 

Finnmark fylkeskommune, brev av 8.1.2019 – 

Planfaglig uttalelse 

Finnmark fylkeskommune støtter Lebesby kommune sin vurdering og har ingen 

ytterligere planfaglige merknader til søknaden. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse nyere tid/ bygningsvern 

Bygningen er ikke SEFRAK-registrert eller på annen måte vurdert av Finnmark 

fylkeskommune å være verneverdig. Vi har derfor ingen merknader som gjelder 

bygningsvern til tiltaket. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse arkeologi 

Kultur., kulturminne- og miljøavdelinga kjenner ikke til automatisk freda 

kulturminner innafor det aktuelle området og har derfor ingen merknader til tiltaket. 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, brev datert 9.1.2019 –  

Fylkesmannen har ingen merknader til søknaden. 

 

Sametinget, brev datert 25.1.2019 –  

Det søkes om tillatelse for bruksendring og ombygging av eksisterende bygning. 

Sametinget har derfor ingen merknader til søknaden. 

 

Statens vegvesen region nord og Reinbeitedistrikt 9 har ikke svart innenfor fristen, og det 

antas derfor at de ikke har noen merknader til søknaden. 

 

Reindrift:  

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

reinbeiteinteresser som kan bli berørt av tiltaket. Tiltaket anses ikke å berøre 

reindriftsnæringen.  

 

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

området. Søk er utført på gnr/ bnr i Riksantikvarens kulturminnesøk og Matrikkelens 

SEFRAK-register. 

 

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 vil bli berørt av tiltaket. 

Lebesby kommune kjenner til at veien gjennom området benyttes av innbyggerne som turvei 

for trim og rekreasjon.  

 

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 er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 VU – Sårbar, Oter «Lutra lutra»  

 NT – Nær truet, Beririsk «Carduelis flavirostris»  

 

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 

heller ikke nevnte arter bli berørt av planlagte tiltaket. 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 bruksendring av eksisterende butikk til serveringssted på stedet 

Dyfjord. 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 bruksendring av eksisterende butikk til serveringssted i et område 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 planlagte tiltak 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 

bruksendre butikk til serveringssted 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 ligger i tilknyttet eksisterende vei og er i dag i bruk. Utfra 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 bruksendring 

av eksisterende butikk til serveringssted 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. Det antas at eventuelt dyreliv kan bli berørt under selve 

byggingen, men at dette vil normalisere seg etter hvert. 

 

 

 

 

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 kommunens arealplan. Søknaden gjelder bruksendring og ombygging av 

eksisterende butikklokale til serveringssted i et område avsatt til tettstedsområde med krav 

om utarbeidelse av reguleringsplan. Bygget ligger tett opp til Fv. 241 som går gjennom 

Dyfjord.  

 

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 kommuneplan er området lagt ut 

til fremtidig tettstedsbebyggelse med krav om utarbeidelse av reguleringsplan. I dag benyttes 

bygningen som bruktbutikk og salgssted med mulighet for lett servering. Det planlegges her 

en ombygging av eksisterende bygning for å tilfredsstille denne for bruk som serveringssted. 

Etter kommunens vurdering vil ikke den planlagte bruksendringen av bygningen fra butikk til 

serveringssted verken i utforming og egnethet vesentlig tilsidesette planens 

formålsbestemmelse. 

 

Fordeler med tiltaket:  

 Tilby matservering for fiskerne og lokal befolkningen. 

 Opprette en felles lokal møteplass.  

 Benytter eksisterende bygningsmasse som ombygges til formålet. 

 

Ulemper med tiltaket:  

 Presedens  

 

Etter kommunens vurdering vil det at enn benytter en eksisterende bygning som er plassert 

midt inni Dyfjord overgå de ulemper tiltaket medfører lokalt dyreliv. Det sees heller ikke at 

det skapes nevneverdig presedens i saken da bygget allerede er benyttet til butikkvirksomhet.  

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler med 

dispensasjon for bruksendring av butikkbygningen til serveringssted. Butikken er i dag en 

viktig møteplass i Dyfjord og vil fremdeles bli dette etter bruksendringen til serveringssted. 

Samtidig vil et serveringsted være en positiv utvikling for et lite samfunn. 

 

Det anbefales at dispensasjon gis for omsøkte tiltak. Det anbefales samtidig at det gis 

rammetillatelse for tiltaket da det foreløpig ikke er mottatt samtykke fra Arbeidstilsynet for 

tiltaket, jfr. Pbl § 21-5. 

 

§ 21-5 Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt 

Når tiltaket er betinget av tillatelse eller samtykke fra annen myndighet, eller når 

planer for tiltaket skal fremlegges fram for slik myndighet, kan kommunen vente med 

å avgjøre saken inntil det foreligger avgjørelse eller samtykke som nevnt. Kommunen 

kan også gi rammetillatelse innenfor sitt myndighetsområde, med forbehold om at 

igangsettingstillatelse ikke vil bli gitt før forholdet til andre myndigheter er brakt i 

orden, jf. § 21-4 tredje ledd. 

 



Ansvarlig søker har oversendt søknad til Arbeidstilsynet den 12.12.2018 i følge vedlegg på 

mottatte søknad. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


