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Arkivsak: 17/846   

Sakstittel:  35/1/51 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ETABLERING AV 

MOTORCROSSBANE 35/1/51 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Det vises til deres søknad om midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 

19-1, datert 13.8.2017, for etablering av motorcrossbane på eiendommen gnr. 35 bnr. 

1 fnr. 51 ved øvre Snattvikvann. 

 

2. Det gis ikke dispensasjon, iht. plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-2, fra kommunens 

areal- og kystsoneplan (KPL 2022200301) sin bestemmelse om LNF-C sone eller 

krav om utarbeidelse av reguleringsplan, jfr. Pbl § 12-1, for etablering av crossbane i 

det nedlagte massetaket på eiendommen gnr. 35 bnr. 1 fnr. 51 ved øvre Snattvikvann. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart større 

fordeler ved å gi midlertidig dispensasjon fremfør de ulemper planlagt tiltak kan 

medføre bestemmelsene i gjeldende plan, samt andre brukere/ interesser av 

nærområdet. Det er flere viktige momenter som bør avklares i forhold til 

motorcrossbane og etter kommunens syn vil disse bli best ivaretatt gjennom en 

prosess med detaljreguleringsplan hvor flere parter vil ha mulighet til å delta og 

ivareta sine interesser. 

 

3. Klageadgang 

 

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: 

 

 

Andre dokumenter: 
1. Søknad om dispensasjon, datert 13.8.2017. 

2. Situasjonskart med inntegnet traseé. 

3. Situasjonskart med flyfoto. 

4. Oversiktskart over omsøkt område. 

 

Faktaopplysning: 



Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon (Midlertidig for 2 år) for benyttelse 

av tidligere massetak på eiendommen gnr. 35 bnr. 1 fnr. 51 i Kjøllefjord til bygging av 

crossbane.  

 

Matrikkelopplysninger:  

Søker:    Kjøllefjord motorklubb v/ Steffen Esp, Postboks 480, 9790 Kjøllefjord  

Beliggenhet:   gnr. 35 bnr. 1 fnr. 51, Øvre Snattvikvannet i Kjøllefjord.  

Koordinat:   Euref89 UTM 35, N – 7 870 179, Ø – 511 613  

Eiendommens areal:  Tomt 30 018 m2.  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«For å komme i gang med byggeprosessen ønsker vi at det gis dispensasjon fra Pbl § 

12-3. De inngrep vi ønsker å gjøre i første omgang består av å flytte noen større 

steiner og lage en liten trase’ rundt i grustaket. Vi synes det bør gis en midlertidig 

disp. på to år så vi kan få utarbeidet en privat detaljreguleringsplan på sikt.  

 

En crossbane er et etterlengtet tilbud i Lebesby kommune, Motorcross er flott sport 

som ofte plukker opp barn og unge som detter utenfor annen idrett som fotball, ski og 

svømming. Dette tiltaket vil være med på å fremme både helse og miljø i kommunen.»  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende reguleringsplan for området er kommunens arealplan hvor det aktuelle området er 

definert som LNF-C sone med følgende bestemmelser:  

 

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

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

 

På bakgrunn av dette vil planlagte tiltak for bygging av crossbane være avhengig av 

dispensasjon fra gjeldende arealplan sin bestemmelse i LNF-C sone. 

 

Uttalelse fra andre sektormyndigheter: 

Den 23.8.2017 sendte Lebesby kommune søknad om dispensasjon på høring til berørte 

sektormyndigheter for uttalelse. Følgende uttalelser er mottatt: 

 

Sametinget, brev datert 28.8.2017- 

Det omsøkte arealet er et allerede opparbeidet massetak. Sametinget har derfor ingen 

spesielle merknader til søknaden. 

 

Statens vegvesen, brev datert 4.9.2017- 

Som forvalter av riksvegnettet, herunder Rv. 894, knytter våre interesser seg til 

forhold som vil påvirke arealbruken langs vegen. Samtidig er vi som sektormyndighet 

opptatt av hvordan tiltaket vil påvirke trafikksikkerheten, transportfunksjonen, 

trafikkavvikling og miljø. 

 

Riksvegen har fartsgrense 80 km/t, og ÅDT (årsdøgntrafikk) på 429. Vegen er 

oversiktlig forbi eksisterende avkjørsel, med gode siktforhold i begge retninger. Det 

må imidlertid søkes utvidet eller endret bruk av eksisterende avkjørsel før den tas i 

bruk til ovennevnte tiltak. 

 

Utover dette har vi ingen ytterligere kommentarer. 



 

Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune, Reinbeitedistrikt 9 og Norges 

vassdrag- og energidirektorat har ikke svart innenfor fristen for høringen. Det antas derfor at 

de ikke har noen merknader til dispensasjonen. 

 

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. Da området er et tidligere massetak og det i umiddelbar nærhet er anlagt 

skytebane.  

 

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 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 eller 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 kjent med at innbyggere benytter nærliggende vann til fiske, og 

området til tur og bærplukking og at det sørvest for eiendommen er etablert skytebane.  

 

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.  

I distriktet av eiendommen er det registret følgende:  

 Fiskemåke, «Larus canus», NT – Nær truet  

 Havelle, «Clangula hyemalis», NT – Nær truet  

 Bergirisk, «Carduelis flavirostris», NT – Nær truet  



 Krykkje, «Rissa tridactyla», EN – Sterkt truet  

 

Ingen av registreringene er gitt i nær tilknytning til det omsøkte området og det antas 

at disse ikke vil bli berørt. 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:  

Saken gjelder benyttelse av tidligere massetak i nær tilknytning til etablert skytebane. 

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 bygging av crossbane i et eksisterende massetak. 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 crossbanen 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 

bygge motorcrossbane i det gamle massetaket og i når tilknytning til skytebane 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:  

Området er allerede i bruk i dag. 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 bygging av 

crossbane ikke vil medføre en negativ innvirkning på Naturmangfoldet. Dette da 

områdene er i bruk og dette ikke vil endre seg i forhold til crossbanen. 

 

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 midlertidig dispensasjon på 2 år for etablering av 

motorcrossbane i det nedlagte massetaket på eiendommen gnr. 35 bnr. 1 fnr. 51 ved øvre 

Snattvikvann. Dispensasjonen ønskes midlertidig for 2 år slik at øker kan få utarbeidet en 

privat detaljreguleringsplan på sikt.  

 

Den aktuelle eiendommen (GID 35/1/51) har et areal på ca. 30 daa hvorav det tidligere 

grustaket dekker ca. 15 daa nært tilknyttet eksisterende veg som går frem til Skytebanen. 

 

LNF (Landbruks-, Natur- og Friluftsområde)–C sonen av kommunens arealplan er en sone 

hvor all tiltak (både søknadspliktige og ikke søknadspliktige tiltak) ikke er tillatt. Med andre 

ord er ikke dette kun relatert til oppføring av bygg. De planlagte terrengarbeider som 

naturligvis vil inngå i en motorcrossbane vil bli omfattet. Det er kun tiltak i forhold til 

landbruk og annen stedbunden næring (reindrift o.l.) som tillates. 

 

Utfra plan- og bygningsloven (Pbl) § 12-1 3. ledd fremgår det at: For gjennomføring av 

større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlig virkning for miljø og 

samfunn, kreves det reguleringsplan. Tillatelse etter § 20-2, jfr. 21-4 for slike tiltak, kan ikke 

gis før det foreligger reguleringsplan. Dette betyr at omsøkte tiltak krever dispensasjon både 

fra kommunens arealplan om LNF-C sone og krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan 

etter Pbl § 12-1 3. ledd. 

 

Utfra arbeidsmengden ved planavdelingen er det ikke ledig kapasitet for å gjennomføre en 

detaljreguleringsplan i kommunal regi, men søker har muligheten til å fremme og 

gjennomføre en privat reguleringsplan for motorcrossbane, jfr. Pbl § 12-3. Private forslag må 

innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. Ved vesentlige 

avvik gjelder kravene i Pbl kapittel 4 Generelle utredningskrav. Reguleringsplan skal 

utarbeides av fagkyndige. 

 



Lebesby kommune holder på med å revidere kommunens areal- og kystsoneplan og denne 

planlegges sluttført i løpet av 2018. Det vil i denne forbindelse være naturlig å se på 

omregulering av områder rundt tettstedet Kjøllefjord for å skape en helhetlig og 

sammenhengende utbyggingsområde. Utfordringene i Kjøllefjord i dag er at det er 

begrensede alternativer i forhold til utvidelse av tettstedsbebyggelsen. I eksisterende plan er 

det planlagt en utvidelse som vil strekke seg fra regulert område i Snattvika og opp mot 

nederkanten av mellomste Snattvikvann. Dette medfør at tettsteds bebyggelse vil kunne 

komme nærmere det planlagte område for motorcrossbane. 

 

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. Kommunens arealplan har som formål i LNF 

sonene å verne om Landbruks-, Natur- og friluftsområdene i kommunen. Det aktuelle 

området som det her søkes dispensasjon fra er et tidligere berørt område (grustak) som delvis 

benyttes i dag til parkering. Etter kommunens vurdering vil ikke hensynet bak bestemmelsen 

og lovens formål bli vesentlig tilsidesatt av det planlagte tiltaket da området allerede er 

berørt. 

 

Av Pbl § 19-2 3. ledd fremgår det at ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal 

det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet 

og tilgjengelighet.  

 

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

 

Fordeler med tiltaket: 

 Etablering i et tidligere grustak. 

 Nært tilknyttet eksisterende skytebane. 

 Får igangsatt arbeidene og aktivitet under utarbeidelse av detaljreguleringsplan. 

 Kan plukke opp barn og unge som detter utenfor annen idrett som fotball, ski og 

svømming. 

 Vil være med på å fremme både helse og miljø i kommunen. 

 Søkes om midlertidig dispensasjon for 2 år for utarbeidelse av detaljreguleringsplan. 

 

Ulemper med tiltaket: 

 LNF-C sone i kommunens arealplan hvor etablering av tiltak ikke skal tillates. 

 Etableringen skjer nært et område for fremtidig tettstedsbebyggelse. (Planlagt opp til 

nedkanten av det mellomste Snattvikvannet) 

 Økning av støynivå i området. 

 Øvre- og mellomste Snattvikvann er i dag aktivt i bruk blant fiskere og bærplukkere. 

 Fare for sikkerheten ved farlige situasjoner der skuelystne og brukere av anlegget 

blandes. 

 Eventuell fare for forurensning mot eksisterende fiskevann i øvre Snattvikvann. 

 Vesentlige terrenginngrep gjennomført og vil være vanskeligere å tilbakeføre dersom 

avslag på reguleringsplan. 

 Mulig presedens for andre tiltak. 

 



Av Gårdskart på skog og landskap fremgår det at den aktuelle eiendommen gnr. 35 bnr. 1 fnr. 

51 inneholder mest skrinn fastmark (Åpen fastmark med fjell i dagen, blokkmark eller 

grunnlendt), åpen jorddekt fastmark og uproduktiv skog. 

 

Utfra ovennevnte kan ikke kommunen se at det foreligger klart større fordeler ved å etablere 

motorcrossbane midlertidig før enn utarbeider en eventuell detaljreguleringsplan for området. 

Det er flere av de negative momenter som vil bli håndtert gjennom detaljplanen dette i form 

av nærhet til bebyggelse, støy, forurensning, sikkerhetsaspekt, forholdet til andre brukere av 

nærområdet, brukstider for banen, osv.  

 

I forhold til mulig presedens ved å innvilge dispensasjon vil dette kunne sees på i forhold til 

to forhold. Bruk av areal til annet formål enn LNF-C og fravikelse av krav om utarbeidelse av 

reguleringsplan. Etter kommunens vurdering vil ikke dispensasjonen medføre nevneverdig 

presedens eller ulempe i forhold til LNF-C da etableringen skjer i tidligere berørt område for 

grustak. Når det gjelder krav om utarbeidelse av reguleringsplan så vil dispensasjonen kunne 

medføre presedens i forhold til andre tiltak som berøres av Pbl § 12-1. Kommunen har 

mulighet til å gi midlertidig dispensasjon med vilkår om utarbeidelse av privat 

detaljreguleringsplan for området. Det som kan ha betydning er at en motorcrossbane vil 

medføre ytterligere inngrep i naturen, samt at etableringen skjer i forkant av innbyggernes, 

statlige, regionale og lokale parter får muligheten til å delta i prosjektet gjennom 

reguleringsplanen.  

 

Søker har fremmet forslag om midlertidig dispensasjon for 2 år inntil reguleringsplan er 

utarbeidet, men dette medfører også at vesentlige terrenginngrep vil bli utført før slik plan 

foreligger og dette kan skape vanskeligheter i forhold til tilbakeføring dersom reguleringsplan 

ikke fører fram. 

 

Dersom det ikke gis dispensasjon vil utbygger fremdeles ha muligheten til å utarbeide en 

privat detaljreguleringsplan for det aktuelle området. I denne prosessen vil enn kunne avklare 

flere av forholdene som er nevnt ovenfor. Både i forhold til adkomst, parkering, støy, nærhet 

til tettsted, annen friluftsaktivitet (Fiske, tur, bærplukking osv.), forurensning, arealbehov, 

utforming og tekniske installasjoner. Prosessen vil også gi anledning til medvirkning fra både 

lokale, sentrale og statlige parter. I forbindelse med revideringen av kommunes areal- og 

kystsoneplan vil enn kunne ta hensyn til området for å tilrettelegg og hindre at arealene 

planlegges benyttet av motstridende aktiviteter som kan skape fremtidig konflikter. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart større fordeler ved å 

gi midlertidig dispensasjon fremfør de ulemper planlagt tiltak kan medføre bestemmelsene i 

gjeldende plan, samt andre brukere/ interesser av nærområdet. Det er flere viktige momenter 

som bør avklares i forhold til motorcrossbane og etter kommunens syn vil disse bli best 

ivaretatt gjennom en prosess med detaljreguleringsplan hvor flere parter vil ha mulighet til å 

delta og ivareta sine interesser. 

 

På bakgrunn av ovenstående anbefales det at søknad om midlertidig dispensasjon avslåes, og 

at søker bør prioritere utarbeidelse av privat detaljreguleringsplan for området. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 



 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


