
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 17/734   

Sakstittel:  36/167 - DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING AV BOLIGTOMT 

TIL GARASJETOMT I JOHAN SALMILLASVEG 38  

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon, mottatt av kommunen den 27.6.2017, for 

benyttelse av boligtomten gnr. 36 bnr. 2167 i Johan Salmillasveg 38 til garasjetomt.  

 

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

reguleringsplan Kjøllefjord byplanvedtekter (PlanID: 2022194801) sin bestemmelse 

om boligformål for å benytte eiendommen gnr. 36 bnr. 167 til garasjeformål.  

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil en eventuell dispensasjon fra det regulerte 

boligformålet medføre en vesentlig tilsidesettelse av gjeldende reguleringsplan. Det 

foreligger heller ikke vesentlig større fordeler for å ta i bruk tomten til garasjeformål, 

fremfor de ulemper som skapes ved at kommunen mister enn boligtomt, samtidig med 

at dispensasjonen åpner for at kommunens øvrige boligområder også kan bli utsatt for 

tilsvarende dispensasjoner i henhold til presedens og likebehandling.  

 

3. Klageadgang  

I samsvar med Forvaltningsloven § 28 kan vedtaket 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, datert 26.6.2017 

2. Situasjonskart 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

 

Vedlagt følger søknad om dispensasjon for bruksendring av boligtomt (gnr. 36 bnr. 167) i 

Johan Salmillasveg 38 i Kjøllefjord til garasjetomt.  

 

Matrikkelopplysninger:  

Søker:    Stein-Erik Eilertsen, Tyttebærveien 10B, 9770 Mehamn  

Beliggenhet:   gnr. 36 bnr. 167, Johan Salmillasveg 38 i Kjøllefjord  

Koordinat:   Euref89 UTM 35 N – 7 871 243, Ø – 512 651  



Areal:   349,9 m
2
 

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon følgende begrunnelse:  

«Ønske om fritak for å sette opp garasje på eiendommen gnr. 36 bnr. 167. Pr. i dag 

står det et falleferdig hus på eiendommen.  

 

Begge eiendommene, bnr. 170 og 167, har et svært begrenset bruksareal på grunn av 

skrånende terreng. Vi er en småbarnsfamilie med daglig behov for bil (barnehage + 

arbeid i tverrkommunal barnevernstjeneste). Vi går inn for å kjøpe gnr. 36, bnr 170 

og de foreligger en muntlig avtale om å overta gnr. 36, bnr. 167. Dersom det gis 

dispensasjon for oppsett av garasje, har vi en tryggere parkeringsplass for biler og 

tryggere hverdag for barn.»  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er Kjøllefjord byplanvedtekter (planID: 2022194801) vedtatt i 

1948. Området er regulert til boligområde. I gjeldende planbestemmelser er det gitt følgende 

føringer for området:  

 

§ 4. Anleggenes art og utforming skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av 

bygningsraadet. Ingen steder maa dog bebyggelsen plasseres nærmere regulert 

vegkant enn 5 m, i undtakelses tilfelle 3 meter etter terrengforholdet – mot søknad til 

bygningsraadet og vegvesenet. 

 

§ 10. Bebyggelsen skal være villamessig med vaaningshus i inntil 2 fulle etasjer. 

Uthus, fløybygninger og garasjer i 1 etasje.  

 

§ 16. Hvor det ikke er angitt byggelinje skal bebyggelse plasseres minst 5 m. 

tilbaketrukket fra den regulerte vegkant.  

 

§ 20. Bygningsraadet skal ved sin behandling av byggeanmeldelser ha for øyet at 

bebyggelsen faar en god form og materialbehandling, og at bygninger i samme 

byggeflukt faar en harmonisk utforming. Eventuelle mur- og betongbygg bør ha 

natursteins sokkel.  

 

På bakgrunn av dette vil det å ta i bruk boligtomt til garasjetomt, jfr. Bestemmelsens § 10, 

være avhengig av dispensasjon fra bestemmelsene om at eiendommen skal benyttes til bolig. 

 

Uttalelse fra andre sektormyndigheter: 

Den 3.7.2017 sendte Lebesby kommune søknad om dispensasjon på høring til berørte 

sektormyndigheter for uttalelse. Følgende uttalelser er mottatt: 

 

Finnmark fylkeskommune, brav datert 14.7.2017- 

Finnmark fylkeskommune kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafor det 

aktuelle området og har derfor ingen merknader til tiltaket. 

 

 

Vi minner om aktsomhetsplikten. Skulle det under arbeidet likevel komme fram 

gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding 

sendes Finnmark fylkeskommune, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 



(Kulturminneloven), § 8. Denne meldeplikt må formidles videre til de som skal utføre 

tiltaket. 

 

Sametinget, brev datert 2.8.2017- 

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 saken. 

 

Skulle det likevel under arbeidet i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/ 

spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes til 

Sametinget omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet 

ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i 

marken. 

 

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i 

følge kml. § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være bygninger, 

hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer 

anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser 

eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på ingen måte 

uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av 

kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller 

sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. Kml. §§ 3 og 6. 

 

Fylkesmannen i Finnmark har ikke svart innenfor fristen av høringen. Det antas derfor at de 

ikke har noen merknader til dispensasjonen. 

 

Reindrift:  
Eiendommen ligger innenfor reinbeitedistrikt 9. Tiltaket anses ikke å berøre 

reindriftsnæringen da området ligger innenfor tettstedet Kjøllefjord.  

 

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 er definert som aktsomhetsområde for snø og 

steinsprang på NVE aktsomhetskart. Det aktuelle området ligger nedenfor et område som det 

er oppført sikring i form av snøskjerming.  

 

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 nærheten av tomten er det registrert forekomst av krykkje som er sterkt truet. Det er 

også registrert forekomst av fiskemåke, havelle og ærfugl som er nær 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. Det er ikke påvist mulige effekter av 

tiltaket på naturmangfoldet. 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 å benytte tomten til garasje fremfor det regulerte formålet bolig. 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 å benytte tomten til garasje fremfor bolig hvor det i dag er aktivitet. 

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 oppføringen av 

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 

oppføre tiltak 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:  

Tomten er regulert til bolig og er allerede tatt i bruk til dette formålet. 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 oppføring av 

garasje 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 å benytte gnr. 36 bnr. 167, Johan 

Salmillasveg 38, til garasjetomt istedenfor det regulerte formålet som er boligtomt.  

 

Gjeldende reguleringsplan for området har regulert tomten til boligformål hvor det er snakk 

om å føre opp boliger. Det som her ønskes er å få dispensasjon for å benytte tomten til 

garasje pga. liten plass på egen tomt. På den omtalte tomten står det i dag et falleferdig bygg, 

som mest sannsynlig vil måtte totalrenoveres eller i verste fall rives. 

 

Kommunen har forståelse av at søker ønsker oppføring av garasje på den aktuelle 

eiendommen da det er begrensede muligheter uten større inngrep i terrenget på egen tomt, 

men på den andre siden sliter Kjøllefjord i dag med å frembringe aktuelle boligtomter i selve 

Kjøllefjord. De fleste ledige boligtomtene ligger i Snattvika og det er et fåtall mulige 

boligtomter i selve Kjøllefjord.  

 

I lovkommentaren til plan- og bygningsloven vedrørende dispensasjon, kommer det klart 

frem at adgangen til å gi dispensasjon er avgrenset. Videre må det foretas en 

interesseavveining der fordelene ved tiltaket må veies opp mot ulempene. Det må foreligge 

en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Planene omhandler dessuten konkrete 

forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Ordvalget i Pbl. § 19-2, 



andre ledd innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når 

hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, fortsatt gjør seg gjeldende med 

styrke.  

 

Søker har begrunnet sitt ønske om å etablere garasje fremfor bolig med at eiendommen har 

svært begrenset bruksareal på grunn av skrånende terreng, samt at de ønsker å etablere enn 

tryggere parkeringsplass for biler og tryggere hverdag for sine barn. En eventuell tillatelse for 

dispensasjon for garasjetomt medfører at eiendommen gnr. 36 bnr. 167, Johan Salmillasveg 

38, ikke kan benyttes til boligtomt. Dette på bakgrunn av at eiendommen har en størrelse på 

349,9 m2 og med tanke på at den aktuelle eiendommen er utformet slik at det kun er arealet 

ved veg som er aktuell å bygge på. Den bakre del av eiendommen er i da fjell og medfører 

større inngrep for å tas i bruk.  

 

Det at enn ikke pr. i dag har noen som ønsker å bygge bolig på tomten er heller ingen god 

begrunnelse for at enn skal fjerne tomten. Det kan være i fremtiden at det er noen som 

eventuelt kan tenke seg å bygge bolig på tomten. Der bygget plasseres i forkant av tomten og 

den bakre del med skrånende terreng benyttes til uteareal. Størrelsen av eiendommen er heller 

ikke vesentlig mindre enn nærliggende eiendommer. 

 

Lebesby kommune har tidligere mottatt søknad om dispensasjon for samme formål fra en 

boligtomt på gnr. 36 bnr. 272 i Strandvegen 106 som var ønsket til garasjetomt. Utvalg for 

plan, teknisk og miljø behandlet denne saken, i saksnr PS 3/17, i møte den 6.2.2017. 

Resultatet av denne saken ble at det kommunen ikke gav dispensasjon fra gjeldende 

reguleringsplan for omgjøring av boligtomt til garasjetomt på eiendommen gnr. 36 bnr. 272. I 

forhold til denne aktuelle saken gjaldt denne søknaden en tomt på 428 m
2
 areal og tomten var 

ferdig planert. 

 

Videre kan innvilgelse av dispensasjon føre til presedens. Ut fra prinsippet om at like saker 

skal behandles likt, betyr dette at kommunen må innvilge dispensasjon for eventuelle 

lignende søknader. På denne måten risikerer kommunen å uthule sine egne planer som er blitt 

til gjennom omfattende beslutningsprosess, og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte 

organ, kommunestyret.  

 

Når det gjelder presedens og likebehandlingsprinsippet så foreligger det ingen spesielle 

grunner i denne saken som skiller seg ut. Dette medfører at en eventuell dispensasjon åpner 

opp alle kommunens regulerte områder for boligformål, slik at disse også kan bli søkt 

benyttet til garasjeformål istedenfor boligformål med henvisning til dette vedtak.  

Etter kommunens helhetlige vurdering av søknaden menes det at det ikke er fremlagt eller 

klarlagt vesentlig større fordeler for å ta i bruk tomten til garasjeformål, fremfor de ulemper 

som skapes ved at kommunen mister enn boligtomt, samtidig med at dispensasjonen åpner 

for at kommunens øvrige boligområder også kan bli utsatt for tilsvarende dispensasjoner i 

henhold til presedens og likebehandling. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 



  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


