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Arkivsak: 16/1457   

Sakstittel:  38/2 DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR 

SKJØTNINGBERG FOR TILLEGGSAREAL FRA FRILUFTSOMRÅDE TIL 

FRITIDSFORMÅL  

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-1, datert 

26.9.2016, for fradeling av tilleggstomt fra eiendommen gnr. 38 bnr. 2 i 

Skjøtningberg. 

 

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

reguleringsplan for Skjøtningberg (RPL 2022199702) sin bestemmelse om 

friluftsområde på land (S12) for fradeling av tilleggsareal til eksisterende 

fritidseiendom gnr. 38 bnr. 34 i Skjøtningberg. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart større 

fordeler ved å omgjøre friluftsområde til fritidstomt enn de ulemper dette medfører 

bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan. Når det gjelder presedens og 

likebehandlingsprinsippet så foreligger det ingen spesielle grunner i denne saken som 

skiller seg ut. En dispensasjon vil derfor kunne skape presedens ved at flere av de 

andre fritidstomtene kan gjøre hevd i samme forholdet for å utvide sine tomter inn i 

det regulerte friluftsområde (S12). 

 

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 26.9.2016 

2. Grunner for dispensasjon, datert 26.9.2016 

3. Situasjonskart over ønsket areal, datert 2.9.2016 

4. Oversiktskart over ønsket område, datert 4.11.2016 

5. Uttalelse; Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 14.11.2016 

 

Andre dokumenter: 

 



Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon, Plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1, 

fra reguleringsplan for Skjøtningberg. Søknaden gjelder ønske om å ta i bruk et område for 

friluftsområde på land som tilleggsareal til fritidstomt.  

 

Opplysninger fra Matrikkelen:  

Søker:    Riam Kohram Jenssen, Postboks 207, 9790 Kjøllefjord  

Beliggenhet:   gnr. 38 bnr. 2, Skjøtningberg i Lebesby kommune.  

Koordinat:   Euref89 UTM 35 N – 7 879 515, Ø – 513 347  

 

Gjeldende planstatus for området:  

Gjeldende reguleringsplan er Reg. plan for Skjøtningberg (PlanID: 2022199702) hvor det 

aktuelle området er definert som friluftsområde på land (S12) med følgende bestemmelser:  

 

§ 5.3 Spesialområder  

§ 5.3.1 Friluftsområde på land (S10 – S12)  

a) Områder på land som skal nyttes til friluftsområde for ferdsel, rekreasjon og 

naturopplevelser.  

b) Innenfor området er det ikke tillatt å oppføre bygninger eller drive virksomhet som 

er til hinder for områdets bruk som friluftsområde eller foreta inngrep som kan endre 

natur-miljøet vesentlig.  

c) Områdene S11 og S12. For disse friluftsområdene er det ikke noe i veien for 

utnyttelse av produktivt areal til tradisjonelt jordbruk. Jordlovens §§ 9 og 12 skal 

gjelde for S11. Men inngrep skal ikke foretas som kan endre naturmiljøet vesentlig.  

 

Søker har i sin dispensasjon gitt følgende begrunnelse:  

Jeg ønsker å utvide min eksisterende tomt med en lengde på 20 m. (se tegning) og har 

fått aksept fra eier, Nils Klykken. Hensikten med kjøpet av tomten er at jeg kan benytte 

den til dyrking og med tiden bygging av eventuell hytte/ uthus. Jeg ønsker derfor 

dispensasjon til at tomten kan godkjennes til fritidstomt. 

 

Uttalelse fra sektormyndigheter: 

Den 2.11.2016 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet inn: 

 

Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 14.11.2016- 

 

Det søkes om fradeling av tilleggsareal til eksisterende hyttetomt/ tomt for oppføring 

av ny fritidshytte. I søknaden heter det blant annet: «Hensikten med kjøpet av tomten 

er at jeg kan benytte den til dyrking og med tiden bygging av eventuell hytte/ uthus». 

 

I reguleringsplan for Skjøtningberg er omsøkt areal avsatt til spesialområder-

friluftsområde. Søknaden skal derfor behandles som en dispensasjonssøknad etter 

plan- og bygningslovens kapittel 19. 

 

Innledningsvis vil vi minne om at kommunen må vurdere om søknaden oppfyller 

vilkårene for å kunne gi dispensasjon. Vilkårene framgår av plan- og bygningsloven § 

19-2. Blant annet kreves det at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra 

ikke blir vesentlig tilsidesatt, og det må også foreligge en klar overvekt av hensyn som 



taler for dispensasjon. Kommunen må også vurdere presedensen av et eventuelt 

positivt vedtak. 

 

Det er etter Fylkesmannen syn uheldig at det etableres hyttetomter ved dispensasjoner 

fra reguleringsplaner. Kommunen fratar da folk muligheten til å søke hyttetomt på 

likefot. Etter Fylkesmannens vurdering ville derfor en mer redelig måte å gjøre dette 

på være å etablere en ny hyttetomt i området ved omregulering. 

 

Ut fra dette anbefaler vi at søknaden avslås. 

 

Sametinget, brev datert 28.11.2016- «Varsel om befaring» 

 

Gbnr 38/34 ligger innenfor avgrensningen av kulturminnelokalitet ID 48039 som også 

grenser til det omsøkte tilleggsareal. Registreringen ble gjort i forbindelse med 

økonomisk kartverk i 1971, og inneholder manglende informasjon i forhold til antall 

kulturminner og kartfesting av disse. Vi behøver nøyaktig kartfesting av hvert enkelt 

kulturminne med GPS, samt vurdere om kulturminnelokalitetens avgrensing er 

korrekt. 

 

Sametinget må derfor foreta en kontrollbefaring før endelig uttalelse kan gis. 

Befaringa vil kunne utføres i løpet av barmarks perioden 2017. 

 

«Lebesby kommune informerte søker i brev av 26.1.2017 om at Sametinget hadde 

varslet befaring av området og at søknaden derfor avventet videre behandling inntil 

endelig uttalelse foreligger.» 

 

Finnmark fylkeskommune, mail datert 19.12.2016- 

 

Finnmark fylkeskommune kjenner til at det er registrert automatisk fredete 

kulturminner i det omsøkte området. Det dreier seg om nyere tids tufter, inklusive 

gammetufter. Kulturminnet er kartfestet og registrert i Riksantikvarens 

kulturminnedatabase Askeladden med ID 48039. Kulturminnets utstrekning er også 

synlig i nettportalen www.nordatlas.no. Samiske kulturminner forvaltes av 

Sametinget, og vi viser til deres uttalelse for den videre saksgangen. 

 

Sametinget, brev datert 1.9.2017- 

 

Sametinget ved Ole Mattis Siri foretok befaring av det omsøkte området den 

25.8.2017. Det ble under befaringen ikke påvist automatisk fredete samiske 

kulturminner som skulle være til hinder for tiltaket. 

 

Etter befaring samt vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke 

se at det er fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske 

kulturminner. Sametinget har derfor ingen merknader til søknaden. 

 

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.  

 

http://www.nordatlas.no/


Kulturminner:  
Lebesby kommune er ikke kjent med at det finnes registrerte kulturminner på det omsøkte 

området, men i gjeldende reguleringsplan er det i umiddelbar nærhet avsatt et område for 

spesialområde Kulturelt bevaringsområde (S5 og S9) og Bygningsmiljø og anlegg med særlig 

verneverdi (S2 og S3). 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 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. 

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slikt 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.  

 

I det aktuelle området er det oppført følgende registreringer: 

 Krykkje, «Rissa tridactyla», EN – Sterkt truet 

 Tyvjo, «Stercorarius parasitivus», NT – Nær truet 

 Fiskemåke, «Larus canus», NT – Nær truet 

 Sivspurv, «Emberiza schoeniclus», NT – Nær truet 

 Teist, «Cepphus grylle», VU – Sårbar 

 Lunde, «Fratercula arctica», VU – Sårbar 

 

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 

ingen av artene bli berørt av det planlagte tiltak da det her er snakk om fradeling av 

tilleggsareal, og eventuell fremtidig tiltak vil være i umiddelbar tilknytning til 



eksisterende bebyggelse. 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 utvidelse av tilleggsareal til eksisterende fritidseiendom og tanker om 

eventuell fremtidig oppføring av ekstra fritidshytte/ uthus. 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 tilleggsareal til eksisterende fritidseiendom. 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 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 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:  

Søknaden gjelder fradeling av tilleggsareal til eksisterende fritidseiendom med mulig 

oppføring av fremtidig fritidsbolig/ uthus nært tilknyttet eksisterende bebyggelse. 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 om fradeling av 

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

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

fremtidig oppføring av tiltak vil heller ikke utgjøre noen negativ innvirkning på det 

lokale naturmangfoldet. 

 

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 fradeling av tilleggsareal til 

eksisterende fritidseiendom gnr. 38 bnr. 34 fra eiendommen gnr. 38 bnr.2 i Skjøtningberg. 

Søker ønsker et tilleggsareal hvor bakkant av eiendommen gnr. 38 bnr. 34 forlenges med 20 

meter. Dette medfører at det aktuelle tilleggsarealet strekker seg inn i et regulert 

friluftsområde (S12). 

 

Fylkesmannen i Finnmark har i sin uttalelse gitt sitt syn på at det er uheldig at det etableres 

hyttetomter ved dispensasjoner fra reguleringsplaner. Kommunen fratar da folk muligheten til 

å søke hyttetomt på likefot. Etter Fylkesmannens vurdering vil en mer redelig måte være å 

etablere en ny hyttetomt i området ved omregulering. Det bør ikke gis dispensasjon når 

regionale myndigheter har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, jfr. Pbl § 19-2. 

Fylkesmannen i Finnmark har i sin uttalelse anbefalt at søknaden avslås. 

 

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 er området 

regulert til friluftsområde på land. Formålet med området er å fremme friluftsområde for 

ferdsel, rekreasjon og naturopplevelser. For disse friluftsområdene er det ikke noe i veien for 

utnyttelse av produktivt areal til tradisjonelt jordbruk. Det å ta i bruk arealet for dyrking vil 

ikke vesentlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsen i reguleringsplanen eller lovens formål. 

Derimot vil fradeling av tilleggsareal med tanke på fritidsformål kunne tilsidesette hensynet 

bak bestemmelsen som friluftsområde. 

 

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

 

Fordeler med tiltaket: 

 Benyttes til dyrking 

 Etablering av fremtidig hytte/ uthus 



 Mer areal rundt eksisterende fritidshytte 

 

Ulemper med tiltaket: 

 Berører et friluftsområde for ferdsel, rekreasjon og naturopplevelse 

 Innskrenker et friluftsområde på land som skiller byggeområde (Fritidshytter) mot et 

spesialområde for kulturelt bevaringsområde (Område vernet i følge 

kulturminneloven) 

 Evt. fremtidig oppføring av hytte/ uthus medfører større trafikk i området 

 En utvidelse av regulert byggeområde ved bruk av dispensasjon fremfor 

reguleringsendring 

 Mulig presedens i forhold til nærliggende tomter 

 

Av Gårdskart på skog og landskap fremgår det at det aktuelle området som ligger bakom 

eiendommen gnr. 38 bnr. 34 inneholder fulldyrka jord. 

 

Utfra ovennevnte kan ikke kommunen se at det foreligger særlige forhold rundt den aktuelle 

tomten som skiller denne fra de øvrige fritidstomtene i byggeområdet (F6). En eventuell 

dispensasjon vil derfor kunne skape presedens ved at flere av de andre fritidstomtene kan 

gjøre hevd i samme forholdet for å utvide sine tomter inn i det regulerte friluftsområde (S12). 

 

Av reguleringskartet ser det ut til at den aktuelle eiendommen kan utvides ca. 4.5 – 5 meter 

bakover samtidig som den fremdeles ligger innenfor det regulerte området for byggeområde. 

Eiendommen gnr. 38 bnr. 34 vil da kunne tilføres et areal på ca. 160 m
2
 som kan benyttes til 

dyrking. Det vil ikke være mulig å etablere en fremtidig fritidshytte på arealet da det ikke er 

tilstrekkelig med areal og ledig plass på eiendommen gnr. 38 bnr. 34 for å dekke to 

fritidshytter. Eiendommen gnr. 38 bnr. 34 har et areal på 1 037 m
2
.  

 

I gjeldende reguleringsplan for Skjøtningberg (RPL 2022-1997-02) er det fremdeles 3 ledige 

enheter (F9, F17 og 1 enhet i F6). Det er derfor ennå mulig å etablere nye fritidshytter i nær 

tilknytning til Skjøtningberg. 

 

Det er også 5 ledige områder i reguleringsplan for Skjøtningberg hytteområde (RPL 2022-

1977-02) med mulighet for oppføring av fritidshytte. En av disse ligger nede ved vegen (nr. 

10) innerst i Skjøtningberg, mens en ligger i skråningen ved tverrelva (nr. 14) og de tre 

resterende ligger i Rubbeskardet (nr. 15, 16 og 17).  

 

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

omgjøre friluftsområde til fritidstomt enn de ulemper dette medfører bestemmelsene i 

gjeldende reguleringsplan. Når det gjelder presedens og likebehandlingsprinsippet så 

foreligger det ingen spesielle grunner i denne saken som skiller seg ut. En dispensasjon vil 

derfor kunne skape presedens ved at flere av de andre fritidstomtene kan gjøre hevd i samme 

forholdet for å utvide sine tomter inn i det regulerte friluftsområde (S12). 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 



  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


