
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 21/438   

Sakstittel:  37/1 - SØKNAD OM ETABLERING AV FESTETOMT FOR 

LAGRING OG ADKOMST I KJØLLEFJORD  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Det vises til deres søknad om deling, etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-1 m), for 

fradeling av parsell på eiendommen gnr. 37 bnr. 1 på nordsiden av Kjøllefjord. 

Området planlegges benyttet til lagring og adkomst for søkers eiendom gnr. 37 bnr. 

15. 

 

2. Søknad om deling, etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-1 m), for fradeling av 

parsell til lagring og adkomst på eiendommen gnr. 37 bnr. 1 avslås, jfr. Pbl § 28-1. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at den påviste skredfaren som er 

kartlagt for området fra Strandvegen 66 og utover mot klubben som ikke er 

dekt av eksisterende skredsikringen har en større fare enn minimumskravet gitt 

i lovverket. Snø- og steinsprang innenfor hele området har utløpslengder og 

ødeleggende energi helt ned og godt ut i sjøen, og dette kan forekomme med 

returperiode på 100 år, jfr. Skredfarevurdering fra 2020. Området innehar 

ikke tilfredsstillende sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av 

natur- eller miljøforhold, jfr. Pbl § 28-1. 

 

 

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. Delingssøknad – festetomt for lagring og adkomst, datert 28.4.2021. 

 

Andre dokumenter: 

 



Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt søknad om deling, etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-1 

m), for fradeling av parsell på eiendommen gnr. 37 bnr. 1 på nordsiden av Kjøllefjord. 

Området planlegges benyttet til lagring og adkomst for søkers eiendom gnr. 37 bnr. 15. 

 

Opplysninger fra søknad / matrikkelen: 

Søker:   Finnmarkseiendommen, Postboks 133, 9811 Vadsø 

Tiltakshaver:  Arild Olsen, Postboks 224, 9790 Kjøllefjord 

Beliggenhet:  gnr. 37 bnr. 1, ved kullkaia i Kjøllefjord 

Koordinat:  Euref89 UTM 35, N – 7 872 132, Ø – 512 432 

 

Begrunnelse fremsatt i søknad: 

 

 
 

Planstatus for området: 

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Kjøllefjord havn nord (Rpl 5438-1998-01) 

hvor området er regulert til havneområde. Det er følgende bestemmelse som gjelder for 

området: 

 

 
 

Som det fremgår av reguleringsplanen sin bestemmelse § 4.3 kreves det at området skal 

benyttes til allmennyttig havneområde. Det kan tillates oppføring av lagerbygninger for gods, 

industri og allmenne lagerbygninger for fiskeflåten. 

 

Det stilles i § 4.3 c) krav om at den ubebygde delen av området tillates ikke nyttet til lagring. 

Som da betyr at ønsket bruk av tomten til lager uten bebyggelse er avhengig av dispensasjon 

etter Pbl § 19-1 for å kunne etableres. 

 

Kommunens utførte skredvurdering av området: 

Den 2. april 2020 fikk Lebesby kommune utarbeidet en skredfarevurdering av området på 

nordsiden av Kjøllefjord, iht. Pbl og TEK 17. Området som ble vurdert er fra slutten av 

eksisterende skredsikring over bolighus i Strandvegen 66 og utover mot Klubben. 

 



Det er vurdert skredfaren i henhold til krav til sikkerhet mot skred gitt i TEK 17 og plan- og 

bygningsloven. NVEs veileder for kartlegging av skredfare i bratt terreng (8/2014) er lagt til 

grunn. Aktuelt område ligger innenfor akt-somhetsområde for snøskred, steinsprang og jord- 

og flomskred. I henhold til regelverket er det derfor gjennomført kartlegging i felt for å 

vurdere fare for jordskred, flomskred, snøskred, sørpeskred og steinsprang. Vurderingen 

inne-bærer også klimaanalyse, kartanalyse, innhenting av skredhistorikk og skred-

modellering.  

 

Rambøll har vurdert faren for skred i henhold til alle sikkerhetsklasser (S1, S2 og S3) gitt i 

TEK 17, og det er med det fastsatt faresoner for skred med gjentaksintervall 100 år, 1000 år 

og 5000 år. 

 

Konklusjonen av vurderingen er at det er fare for skred innenfor området som er vurdert. 

Dimensjonerende skredtype er snøskred og steinsprang.   

 

Basert på modellering og skredhistorikk vurderes det som sannsynlig at snøskred får 

utløpslengder og ødeleggende energi helt ned til sjøen, og at dette kan forekomme med 

returperiode på 100 år. Dette gjelder for hele strekningen som er vurdert. 

 

I hele fjellsiden er det blokkmateriale. Det kan ikke utelukkes at avløste blokker også kan 

settes i bevegelse. Dette kan skje for eksempel dersom de blir truffet av nedfall fra 

overliggende skrenter, eller at de rives med av snøskred.  

Registrert steinspranghendelse er benyttet til kalibrering av modellen for å simulere 

steinsprang. Samtlige resultater viser at utløpslengder når godt ut i sjøen. 

 

Det vurderes at faren for skred innenfor vurderingsområdet er større enn nominell årlig 

sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000. Innenfor disse områdene er det ikke tilfredsstillende 

sikkerhet, i henhold til krav gitt i TEK 17, for byggetiltak i henholdsvis sikkerhetsklasse S1, 

S2 og S3. 

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 28-1 tilfredsstilles ikke kravet om at grunn kan bare 

bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 

eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. 

 

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 lager 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 sørpeskred, jordskred og 

flomskred. 



 

Det er faren for skred innenfor vurderingsområdet er større enn nominell årlig sannsynlighet 

1/100, 1/1000 og 1/5000. Innenfor disse områdene er det ikke tilfredsstillende sikkerhet, i 

henhold til krav gitt i TEK 17, for byggetiltak i henholdsvis sikkerhetsklasse S1, S2 og S3. 

 

Det vises til gjennomført skredvurdering for området. 

  

Allmenne friluftsinteresser: 

Det ønskede området ligger mellom eksisterende vei og sjøen. Denne er rimelig avskilt fra 

veiarealet og det sees derfor ikke at det foreligger allmenne friluftsinteresser som blir berørt 

av fradelingen. 

 

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:  

 

 EN – Sterkt truet, Krykkje «Rissa tridactyla» 

 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 fradeling i et område som 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 

fradele eiendom 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 fradeling 

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 (ID; 0422020900-C).  

Denne forekomsten (kystvann) er registrert med følgende:  

 «Moderat» Økologisk tilstand  

 «Dårlig» 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 fradele eiendommen 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 at fradelingen ikke skal medføre forurensning 

og spredning av partikler i vann (turbiditet).  

 

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

 

Vurdering: 

Pbl § 28-1 skal sikre at det ikke oppstår fare for liv og helse, ulemper eller verditap som følge 

av utbygging av områder der natur- og miljøforhold tilsier at arealene ikke bør bebygges, 

eller at det må gjøres særlige tilpasninger før utbygging. Bestemmelsen gjelder både på 

regulert og uregulert grunn, og gjelder foran reguleringsplanen dersom planen ikke ivaretar 

kravet til sikkerhet. 

 

Med «miljøforhold» menes støy, luftforurensning mv. som kan utgjøre fare for liv og helse. 

«Naturforhold» peker mot fare for ras, flom og usikre grunnforhold mv. Bestemmelsen 

omfatter ikke bare fare, men også vesentlige ulemper som reduserer livskvaliteten til 

brukerne av tiltaket. Bestemmelsen skal ikke bare ivareta liv og helse, men også fare for 

verditap, i form av skade på tiltak og dets interiør og verdier som oppbevares i den. Kravene 

til sikkerhet er for enkelte elementer presisert i byggeteknisk forskrift (TEK17). 

 

Av veiledningen til Byggeteknisk forskrift (TEK17) § 7-3 Sikkerhet mot skred fremgår det til 

annet ledd at sikkerhetskravene i annet ledd kan oppnås ved å plassere byggverket utenfor 

område, slik at sannsynligheten for skred er mindre enn minstekravet i forskriften, eller ved 

sikringstiltak som reduserer sannsynligheten for skred mot byggverk og tilhørende uteareal, 

eller ved å dimensjonere og konstruere byggverk slik at det tåler belastningene et skred kan 

medføre. Der det er praktisk mulig bør en velge første alternativet, det vil si å plassere 

byggverket utenfor området slik at sannsynligheten for skred er mindre enn minstekravet i 

forskriften. 

 



Pbl § 28-1 skal sikre at det ikke oppstår fare for liv og helse, ulemper eller verditap som følge 

av utbygging av områder der natur- og miljøforhold tilsier at arealene ikke bør bebygges, 

eller at det må gjøres særlige tilpasninger før utbygging.  

 

Kommunen har en plikt til å reagere der det søkes om utbygging eller opprettelse av ny 

eiendom i et område som kommunen vet eller burde vite faller inn under bestemmelsens 

virkeområde. 

 

Et viktig formål med regelverket er å forhindre farlige situasjoner i sammenheng med 

byggetiltak (Gjelder både byggverk og eiendom) i fareområder. Hensynet til personsikkerheten er 

et overordnet prinsipp i regelverket. Balansegangen mellom hensynet til personsikkerheten 

og lokalsamfunnets muligheter til naturlig samfunnsutvikling kan være svært vanskelig. Når 

et område er kartlagt som et fareområde, vil det oppstå situasjoner hvor regelverket gjør det 

vanskelig, og i ytterste fall umulig, å tillate enkelte byggetiltak fordi det ikke foreligger 

tilfredsstillende sikkerhet for menneskeliv. Dette kan lett oppfattes som urimelig for de som 

allerede bor i området eller bruker området. 

 

Søknaden inneholder ingen dokumentasjon for sikringstiltak som viser at eiendommen er 

planlagt sikret i forhold til påvist skredfare. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at den påviste skredfaren som er kartlagt for 

området fra Strandvegen 66 og utover mot klubben som ikke er dekt av eksisterende 

skredsikringen har en større fare enn minimumskravet gitt i lovverket. Snø- og steinsprang 

innenfor hele området har utløpslengder og ødeleggende energi helt ned og godt ut i sjøen, og 

dette kan forekomme med returperiode på 100 år, jfr. Skredfarevurdering fra 2020. Området 

innehar ikke tilfredsstillende sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- 

eller miljøforhold, jfr. Pbl § 28-1. 

 

For øvrig vises det til utredningen av skredfaren i sak: 21/542 hvor kommunen vurderer 

nedleggelse av bygge- og delingsforbud etter Pbl § 28-1. 

 

Det anbefales derfor at søknaden om etablering av festetomt avslås på bakgrunn av den 

kartlagte skredfaren for området som viser at området ikke tilfredsstiller minimumskravet til 

sikker grunn. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


