
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 17/822   

Sakstittel:  35/1 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV 

TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT I SNATTVIKA  

 

 

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

datert 18.8.2017, for fradeling av tilleggsareal fra eiendommen gnr. 35 bnr. 1 i 

Snattvika til eksisterende boligtomt i Mostavikvegen 2 (gnr. 35 bnr. 91). 

 

2. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Snattvika (RPL 2022198101 Snattvika) 

sin bestemmelse om gangfelt (planbestemmelse § 1) og friområde (planbestemmelse 

§ 8.1) for fradeling av tilleggsareal fra eiendommen gnr. 35 bnr. 1 til eksisterende 

boligtomt (Mostavikvegen 2), jfr. Pbl § 19-2. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med tiltaket i form av bedre utnyttelse av tomt for bygging til stor familie og 

tilretteleggelse av for spesielle behov. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet 

og intensjonen ved gjeldende reguleringsplan. Det kan også nevnes at den planlagte 

fradelingen er tilsvarende som tidligere dispensasjon i samme felt. 

 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Fremtidige bygninger skal ikke plasseres nærmere vegen enn byggelinjen. 

 Det skal ikke oppføres tiltak innenfor frisiktsonen mot kryss. 

 

3. Det gis tillatelse til fradeling av tilleggsareal på ca. 300 m^2 fra eiendommen gnr. 35 

bnr. 1 for bruk til eksisterende boligtomt på eiendommen gnr. 35 bnr. 91 

(Mostavikveien 2), jfr. Pbl § 20-4 d). 

 

Tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m) og § 20-4 d) faller bort dersom 

det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om eigedomsregistrering innen 3 

år etter tillatelsen ble gitt, jfr. PBL § 21-9. 

 

4. Klagerett 

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

Klagen skal sendes Lebesby kommune. 

 

Klagefrist er 3 uker regnet 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 for tilleggsareal til boligtomt, datert 18.8.2017 

2. Situasjonskart med avmerket område for tilleggsareal 

3. Situasjonskart med påført reguleringsformål 

4. Oversiktskart over omsøkt område 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

 

Lebesby kommune har mottatt den 18.8.2017 søknad om dispensasjon fra gjeldende 

reguleringsplan for Snattvika (RPL 2022-1981-01) for fradeling av tilleggsareal fra 

eiendommen gnr. 35 bnr. 1.  

 

Matrikkelopplysninger:  

Søker:    Lise Brith Jenssen, Postboks 333, 9790 Kjøllefjord  

Beliggenhet:   gnr. 35 bnr. 1 – Snattvika boligområde i Kjøllefjord  

Koordinat:   Euref89 UTM 35, N – 7 871 468, Ø – 510 605  

Eiendommens areal:  ca. 250 m2  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«Ønsker tilleggstomt med tanke på mulighet for bygging av garasje i forbindelse med 

bygging av hus. Vi vet at tilleggstomt er gitt til nabo i gaten over for bebyggelse av 

garasje.»  

 

Til Finnmarkseiendommen ble det gitt følgende tilleggsopplysninger i forhold til 

‘Søknadsskjema grunn og rettigheter’:  

 

«Vi er en stor familie som har behov for tilrettelagt bolig pga. vi har et handikappet 

barn, og vi har ikke mulighet å bygge ut vår nåværende bolig. Vi ønsker også at den 

aktuelle tomten kan utvides. Vi har planer om å bygge en stor bolig, vi er en familie 

på 12, hvor 10 bor hjemme. Vi vil også bygge med utleie slik at et slikt prosjekt kan 

realiseres.»  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende reguleringsplan for området er RPL 2022198101 Snattvika. Følgende 

bestemmelser blir berørt av det planlagte tilleggsarealet:  

 

§ 8.1 Friområder 

Bygningsrådet kan tillate bygning eller tekniske inngrep som etter rådets skjønn 

naturlig henger sammen med områdets bruk som friområde. F.eks. opparbeidet 

turveg, trimanlegg osv.  

 

§ 1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne 

begrensningslinje skal bebyggelse og anlegg i hovedtrekk plasseres og utformes som 

vist på planen og i henhold til disse bestemmelser. (Det planlagte tiltak berører et lite 

område som i plankartet er avsatt til gangfelt)  

 

Tidligere dispensasjoner:  

Lebesby kommune v/ formannskapet gav i vedtak den 30.5.2008, saknr PS 86/08, pkt. 3:  



«Lebesby kommune gir dispensasjon fra reguleringsplan for Snattvika for justering av GID 

35/98 slik at noe av friområdet mot Snattvikveien tillegges eiendommen GID 35/98. Dette for 

at eiendommen kan bebygges med garasje som tilbygg til bolig uten at utearealet mot sør blir 

berørt.»  

 

Uttalelse fra sektormyndigheter: 

Den 24.8.2017 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet inn: 

 

Statens vegvesen, brev datert 4.9.2017- 

 

Som forvalter av riks- og fylkesveger er våre interesser knyttet til forhold som vil 

påvirke arealbruken langs vegen. Samtidig er vi som sektormyndighet opptatt av 

hvordan tiltaket vil påvirke trafikksikkerheten, transportfunksjonen, trafikkavvikling 

og miljø. 

 

Boligtomta ligger ved kommunal veg, men vi anbefaler likevel at statens vegvesen 

sine håndbøker følges ved utforming av veg, avkjørsler og gangsoner. Videre er vi 

opptatt av at trafikksikkerhet og trafikkavvikling, samt fremkommelighet for myke 

trafikanter, ivaretas på en hensiktsmessig måte. Det bør derfor ikke bygges noe 

innenfor frisiktsonen som er tegnet inn i reguleringsplanen. Det bør også avklares 

hvordan inntegnet gangfelt/ fortau skal tilpasses en eventuell ny tomtegrense. 

 

Utover dette har vi ingen ytterligere kommentarer. 

 

Sametinget, brev datert 21.9.2017- 

 

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og ellers kjent 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. 

 

Finnmark fylkeskommune, brev datert 16.10.17- 

 

Finnmark fylkeskommune kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafor det 

aktuelle området og har derfor ingen merknader til tiltaket. 

 

Fylkesmannen i Finnmark og Finnmarkseiendommen har ikke svart innenfor fristen og det 

antas derfor at de ikke har merknader til søknaden. 

 

 

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

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

reinbeiteinteresser. Dette da området ligger innenfor regulert tettstedsbebyggelse. På 

bakgrunn av at området ligger inne i tettstedsbebyggelse så sees det ikke behov for å sende 

høring til reinbeitedistriktet.  

 

Kulturminner:  



Lebesby kommune er ikke kjent med at det finnes registeret 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 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. 

Det aktuelle området vil berøre en mindre del av et regulert område for park, turveg, lek 

(Friområde). Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slik 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.  

Av opplysninger som foreligger i distriktet rundt omsøkte område er følgende 

registret:  

 Fiskemåke, «Larus canus», NT – Nær truet  

 Bergirisk, «Carduelis flavirostris», NT – Nær truet  

 Krykkje, «Rissa tridactyla», EN – Sterkt 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 

ikke disse artene bli berørt av planlagte tiltak. 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 fradeling av et mindre tilleggsareal tilknyttet eksisterende boligtomt i et 

område regulert til tettstedsområde. 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 fradeling av et mindre tilleggsareal mellom eksisterende boligtomt og 

veg. 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 fradelingen av 

tilleggsarealet 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 

fradele tilleggsareal til eksisterende boligtomt 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 omsøkte område er lokalisert innen i et regulert tettstedsområde. 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 fradeling av 

tilleggsareal til boligtomt ikke vil medføre en negativ innvirkning på 

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

fradelingen. 
 

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 den 18.8.2017 søknad om dispensasjon fra gjeldende 

reguleringsplan for Snattvika (RPL 2022-1981-01) for fradeling av tilleggsareal fra 

eiendommen gnr. 35 bnr. 1. Tilleggsarealet tenkes benyttet i forbindelse med bygging av 

garasje i tilknytning til bolighus på eiendommen gnr. 35 bnr. 91 (Mostavikvegen 2). 

 

Den planlagte fradelingen medfører at arealet kommer i berøring av deler av et planlagt 

gangfelt (Bestemmelsens § 1) og et areal avsatt til friområde (Bestemmelsens § 8.1). 

Søknaden er derfor avhengig av dispensasjon fra gjeldende plan. 

 

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. Reguleringsplan for Snattvika har som formål 

å gi et samspill mellom regulert boligområde og annen industri med tilhørende friområder. 

Det aktuelle området som det her søkes dispensasjon fra er en mindre del av friområde 

mellom vegen og eksisterende tomt. I forhold til gangfeltet vil dette i mindre grad bli berørt. 

Etter kommunens vurdering vil ikke hensynet bak bestemmelsen og lovens formål bli 

vesentlig tilsidesatt av det planlagte tiltak. 

 

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

 

Fordeler med tiltaket: 

 Bygging av stort hus tilrettelagt stor familie 

 Bygging med tanke på person med spesielle behov 

 Bedre utnyttelse av tomt 

 

Ulemper med tiltaket: 

 Berører et mindre areal for gangfelt 

 Berører et lite areal for friområde  

 Evt. bygging kan komme i konflikt med etablert frisiktlinje 

 Mulig presedens for andre tiltak 

 

Den aktuelle fradelingen vil i liten grad redusere planens friområde og etter kommunens 

vurdering vil ikke dette forringe gjeldende plan. I tillegg vil en liten bit av gangfeltet bli 

berørt uten at dette skaper noen vanskeligheter for å kunne etablere en hensiktsmessig 

fremføring av fremtidig gangfelt i området. Når det gjelder forholdet til presedens kan det 

nevnes at kommunen i et tidligere vedtak PS 86/08, vedtatt av Formannskapet den 30.5.2008, 

har gitt dispensasjon for en tilsvarende fradeling uten at dette skapte ulemper for gjeldende 

plan. 

 



Utfra ovenstående mener kommunen at det foreligger større fordeler i form av bedre 

utnyttelse av tomt, bygging for stor familie og tilretteleggelse for spesielle behov fremfor de 

ulemper som dispensasjonen påfører gjeldende reguleringsplan. Allikevel bør det i tillatelsen 

stilles vilkår at eventuell fremtidig bebyggelse ikke skal komme i konflikt med den etablerte 

frisiktsonen for kryss. 

 

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

tiltaket i form av bedre utnyttelse av tomt for bygging til stor familie og tilretteleggelse av for 

spesielle behov. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og intensjonen ved 

gjeldende reguleringsplan. Det kan også nevnes at den planlagte fradelingen er tilsvarende 

som tidligere dispensasjon i samme felt. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


