
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 21/471   

Sakstittel:  35/81 - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV BOLIG MED 

GARASJE I OMRÅDE FOR OFFENTLIG BEBYGGELSE I SNATTVIKA  

 

 

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

for oppføring av bolig med garasje på kommunens eiendom gnr. 35 bnr. 81 i 

Snattvika. Dispensasjonen gjelder oppføring av bolig og garasje i område regulert til 

offentlig bebyggelse (Barnehage / grendeskole), jfr. Bestemmelsens § 5. 

 

2. Dispensasjon fra reguleringsplan for Snattvika (Rpl 5438-1981-01) sin bestemmelse § 5 

område for barnehage / grendeskole for etablering av boligtomt med bolig og garasje 

på eiendommen gnr. 35 bnr. 81 innvilges, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større 

fordeler med dispensasjonen fremfor de ulemper dette skaper for gjeldende 

bestemmelse i reguleringsplanen for Snattvika. Dispensasjonen vil ikke skape 

presedens i forhold til kommunens øvrige detaljreguleringsplaner. Samt at det 

sees positivt på etableringer av boligformål i kommunen. 

 

3. KLAGERETT  

 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til Statsforvalteren. 

Klagen skal være skriftlig og sendes til Lebesby kommune.  

 

Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.  

 

Det skal klart fremgå av klagen hvem som klager og kontaktinformasjon. Dersom 

klagen fremsettes av flere parter skal det fremgå hvem som representerer klagerne og 

kontaktinformasjon.  

 

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 18.5.2021. (Komplettert med situasjonskart 29.5.2021) 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

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

19-1, for oppføring av bolig med garasje på kommunens eiendom gnr. 35 bnr. 81 i Snattvika. 



Dispensasjonen gjelder oppføring av bolig og garasje i område regulert til offentlig 

bebyggelse (Barnehage / grendeskole), jfr. Bestemmelsens § 5. 

 

Opplysninger fra søknad og matrikkel: 

Søker:   Per Jørgen Sørbø, Kirkeveien 11, 9790 Kjøllefjord 

Beliggenhet:  gnr. 35 bnr. 81, Trottvikveien i Kjøllefjord 

Koordinat:  Euref89 UTM 35, N – 7 871 303, Ø – 510 654 

 

Planstatus for området: 

Gjeldende plan for området er detaljreguleringsplan for Snattvika (Rpl 5438-1981-01). Området 

er regulert til offentlige bygninger (O1) «Barnehage / Grendeskole». Det er følgende 

bestemmelser som blir berørt av tiltaket: 

 

 
 

Dispensasjonen gjelder frafall av formålet til fordel for boligbygging. Det kreves derfor 

dispensasjon fra gjeldende plan etter Pbl § 19-1. 

 

Begrunnelse oppgitt i søknad: 

 

 
 

Tidligere avgjørelser i samme formål: 

Det er tidligere omsøkt dispensasjon for oppføring av bolig og garasje på øvre del av det 

aktuelle feltet avsatt til offentlig bebyggelse. Denne er bebygd og ligger i dag i Trottvikveien 

14, gnr. 35 bnr. 133. 

 

Lebesby kommune ved Formannskapet vedtok i møte den 6.3.2008 i PS sak 28/08 om å gi 

dispensasjon fra formålet Barnehage / Grendeskole for fradeling av boligtomt for oppføring 

av bolig med garasje. 

 



 
 

Av saksforberedelsene fremgår det av utredningen at området med svært liten sannsynlighet 

for at bygging av barnehage / grendeskole vil bli gjennomført på området. Samt at dersom det 

skulle oppstå behov så finnes det alternative og mer egnet område for dette i nærheten. 

 

Uttalelse fra sektormyndigheter: 

På bakgrunn av tidligere behandlinger og vedtak er det vurdert at det ikke er behov for høring 

av sektormyndigheter. Forholdet i omsøkt tiltak er identisk med tidligere behandling og 

vedtak for området. 

 

Reindrift: 
Tiltaket er tenkt plassert i området til Reinbeitedistrikt 9 (Rbd 9). AV kartløsningen Kilden 

fra skog og landskap fremgår det at det aktuelle området ligger utenfor alle reindriftsformål.  

 

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

av tomt for oppføring av bolig og garasje på et område som er regulert til bebyggelse. Det vil 

ikke være reindriftsmessige interesser som bli berørt. 

 

Kulturminner: 

Lebesby kommune er ikke kjent med at det finnes registrerte kulturminner på området tenkt 

benyttet til tiltaket. 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 skred og utglidning. 

Området ligger innenfor aktsomhetsområde for stormflo. Det er ikke naturlige eller 

menneskeskapte forhold som medfører fare for helse og sikkerhet som kommunen kjenner til.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  
Området ligger i dag på en plass med flere utfartsveier til naturen. Det er etablert spesielle 

utfartsveier og disse vil ikke bli berørt av tiltaket. Det antas derfor at ingen friluftsinteresser 

vil bli berørt av planlagte tiltak. 

 

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:  

 

 NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

 NT – Nær truet, Ærfugl «Somateria mollissima»  

 

Karttjenestene «Artskart» og «Naturbase» viser at det er arter i det aktuelle området. 

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 i form av bygninger. 

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 oppføring av bygninger i et område 

som aktivt er i bruk 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 

oppføre bygninger 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 oppføring av 

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

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

 

Vannforskriftens § 12:  

For å sikre god økologisk og kjemisk vannkvalitet i overflatevann setter EUs rammedirektiv 

for vann gjennom vannforskriften, krav til forvaltning av vannforekomster.  

 

Tiltaket ligger inntil følgende vannforekomst(er):  

 

- Kjøllefjorden bekkefelt (ID; 231-170-R).  

Denne forekomsten (elv) er registrert med følgende:  

 «Svært God» Økologisk tilstand  

 «Udefinert» Kjemisk tilstand  

 

Miljømålet er å opprettholde dagens nivåer og på sikt oppnå tilstand «God».  

 

Vannforskriften § 12 skal vurderes når det fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye 

inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene i vannforskriften ikke nås, eller 

at tilstanden forringes. § 12 sier at «ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst kan 

gjennomføres selv om dette medfører at miljømålene i §§ 4-6 ikke nås eller at tilstanden 

forringes, dersom dette enten skylders  

 

a) nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller endret nivå 

i en grunnvannsforekomst, eller  

b) ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i miljøtilstanden i en vannforekomst 

fra svært god til god tilstand.»  

 



Etter kommunens vurdering vil ikke det å tillate dispensasjon for oppføring av bolig og 

garasje endre vannforekomstens fysiske beskaffenhet, variasjon i vannføring, 

strømningsforhold osv. De biologiske påvirkning og fysiske inngrep er vurdert til små og 

liten påvirkningsgrad da det omsøkte området allerede er bebygd og tatt i bruk. Samt 

bygningene ikke skal medføre forurensning og spredning av partikler i vann (turbiditet).  

 

Det vil derfor ikke være behov for vurdering etter vannforskriften § 12. 

 

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, for oppføring av bolig med garasje på kommunens eiendom gnr. 35 bnr. 81 i Snattvika. 

Dispensasjonen gjelder oppføring av bolig og garasje i område regulert til offentlig 

bebyggelse (Barnehage / grendeskole), jfr. Bestemmelsens § 5. 

 

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 for området er 

dette regulert til bebyggelse. Dispensasjonen er rettet mot at bebyggelsen blir bolig fremfor 

offentlige bygninger. I betraktningen er det tatt med at deler av området allerede er bebygd 

med boligformål og utgjør således en endring i forhold til egnetheten som var planlagt i 

reguleringsplanen. Etter kommunens vurdering vil en dispensasjon fra kravene i gjeldende 

reguleringsplan ikke vesentlig tilsidesette bestemmelsen det dispenseres fra da det tidligere er 

gitt dispensasjon i området.  

 

Fordeler med tiltaket:  

 Området er allerede bebygd med bolig. 

 Egnet plass for oppføring av bolig med garasje. 

 Etablering av bolig i kommunen 

 

Ulemper med tiltaket:  

 Formålet Offentlig bebyggelse «Barnehage / Grendeskole» utgår fra planen. 

 Presedens.  

 

I forholdet til presedens så vil en dispensasjon i denne saken ikke medføre vesentlig 

tilsidesettelse av gjeldende reguleringsplan for Snattvika. Dette da det er få reguleringsplaner 

med formålet offentlige bygninger «Barnehage / Grendeskole», samt at det aktuelle området 

allerede er berørt av dispensasjon og således skaper utfordringer for etablering av regulert 

formål som barnehage / grendeskole. 

 



Ved innvilgelse av dispensasjon vil formålet som barnehage / grendeskole utgå i sin helhet. 

Det er utfra kommunens tidligere og nåværende vurderinger svært lite sannsynlig at det 

etableres verken barnehage eller grendeskole på området. For tiden gjøres det store 

utbedringer og ny bygginger ved Kjøllefjord skole. Det planlegges også fremtidige 

utbedringer av Galgenes barnehage. Disse vil i sin helhet dekke behovet som forelå i 

reguleringsplanen fra 1981. Plasseringene av den nye tomten vil samtidig klargjøre for 

ytterligere en boligtomt mellom den eksisterende og omsøkte eiendommen. 

 

Ut fra det nye innsendte situasjonskart hvor eiendommen i sin helhet ligger på kommunens 

eiendom vil det være mulig å etablere en til boligeiendom i mellom det planlagte tiltaket og 

den eksisterende boligtomten i Trottvikveien 14, GID 35/133, i Snattvika. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler med 

dispensasjonen fremfor de ulemper dette skaper for gjeldende bestemmelse i 

reguleringsplanen for Snattvika. Dispensasjonen vil ikke skape presedens i forhold til 

kommunens øvrige detaljreguleringsplaner. Samt at det sees positivt på etableringer av 

boligformål i kommunen. 

 

Det anbefales derfor at dispensasjon fra bestemmelsen § 5 sitt regulerte formål som 

barnehage / grendeskole for benyttelse til boligformål innvilges.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


