
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 16/517   

Sakstittel:  40/1/4 - SØKNAD OM DISPENSASJON OG BRUKSENDRING AV 

EKSISTERENDE NÆRINGSTOMT/ BYGNING TIL FRITIDSTOMT/ HYTTE  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Det vises til deres søknad om dispensasjon og bruksendring av eksisterende 

fangsthytte og næringstomt på eiendommen gnr. 40 bnr. 1 fnr. 4 i Bjørnvika til 

fritidshytte og fritidstomt. 

 

2. Det gis ikke dispensasjon fra plan- og bygningslovens (Pbl) § 1-8 og bruksendring av 

eksiterende bygning/ tomt for fangstformål til fritidsformål, jfr. Pbl § 19-2. Det gis 

heller ikke bruksendring fra fangstformål til fritidsformål på bygning/ tomt, jfr. Pbl § 

20-1 d). 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil en eventuell dispensasjon for bruksendring av 

bygningen/ tomten til fritidsformål medføre at enn tilsidesetter vesentlig kommunens 

kommuneplan (LNF-C sone) og skaper presedens for tilsvarende bygninger/ eiendommer 

i kommunen. 

 

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. 

 

4. Gebyr  

Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr, jfr. Forskrift om gebyr for behandling/ 

forvaltning etter plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (Lokal forskrift for Lebesby 

kommune). Gebyr forskriften ligger på kommunens hjemmeside: 

www.lebesby.kommune.no. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon og bruksendring, datert 10.3.2016. 

2. Kart over omsøkt område. 

3. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 12.4.2016. 

4. Høringsuttalelse fra Sametinget, brev datert 15.4.2016. 

 

 

Andre dokumenter: 

 

http://www.lebesby.kommune.no/


 

Faktaopplysning: 
 

Vedlagt følger søknad om dispensasjon og bruksendring av eksisterende bygning på eiendommen 

gnr. 40 bnr. 1 fnr. 4 i Bjørnvika, Lebesby kommune. Den eksisterende bygningen ble oppført som 

næringstomt og fangsthytte (BYA- 22 m2, BRA – 15 m2) i forbindelse med fiskefangst i området. 

Søker ønsker dispensasjon og bruksendring til fritidsformål.  

 

Matrikkelopplysninger:  

Søker:    Signe Elisabeth Sørensen, Postboks 348, 9790 Kjøllefjord  

Beliggenhet:   gnr. 40 bnr. 1 fnr. 4, Bjørnvika i Lebesby kommune  

Koordinat:   Euref89 UTM sone 35, N – 7 880 491, Ø – 520 184  

Eiendommens areal:  Punktfeste  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan, Planid: 2022200301, og området er regulert 

til LNF-C sone med følgende bestemmelse:  

 

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

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

 

Søker har i sin dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

 

«Selve hytten er en eldre fangsthytte brukt som tilholdssted med soveplass under 

laksefiske ute i Kjøllefjord. Hytten fikk min onkel, Reidar Pedersen. Sammen med Terje 

Pedersen så ble denne revet, og ført med båt til Bjørnvika. Den ble så oppført, like over 

flomålet, men ble senere flyttet opp på nåværende posisjon.  

 

Området i Bjørnvika er tidligere bosatt og der finnes en del fredede tufter på østsiden av 

elven. Jeg føler, som ovenfor nevnt, en viss tilhørighet med stedet. Dette siden dette er 

brukt som bopel av min far m.v. De bodde en tid i Sandfjord og kunne således lande der 

ute og mellomlagre både proviant og annet før dette ble båret over fjellet. 

 

Videre så føler jeg at det er ivaretakelse av en kultur ved å benytte stedet til også fangst 

såvel som rekreasjon. Hytten er på ca. 15 kvm og den er passe stor til vårt bruk. Vi har 

ingen planer om å gjøre den større da den fyller våre behov. Der vil ikke bli påført noen 

skader og eller endringer på landskap ved vår bruk. Jeg ser heller ikke for meg at det vil 

bli noen videre hytteutbygging der ute da det er fredede tufter som ligger til hinder for 

dette.  

Som hytten ligger nå er den videre et sted hvor ev. nødstedt vil kunne søke ly. For noen år 

tilbake ble to kajakkpadlere nødt til å søke nødhavn og brukte da hytten. De skrev sin 

hilsen og takk i hytteboken.»  

 

Uttalelse fra andre sektormyndigheter: 

Lebesby kommune sendte den 30.3.16 søknaden fra Signe Sørensen på høring til sentrale 

myndigheter for uttalelse. 

 

Følgende uttalelser er mottatt: 

 

Sametinget, brev datert 15.4.2016: 



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 spesielle merknader til søknaden. 

 

Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 12.4.2016: 

Det er bygd en rekke laksehytter langs Finnmarkskysten. Hyttene ble bygd for å dekke et 

faktisk behov for overnatting i forbindelse med laksefiske. De fleste av disse hyttene er 

enkle byggverk med lav standard. Dersom omsøkte hytte omdisponeres til fritidshytte, 

kan det bli behov for en ny laksehytte for å dekke den nye fiskerens behov for 

overnatting. 

 

Omdisponering av laksehytter vil kunne føre til at Finnmarkskysten, i langt større grad 

enn det vi ser i dag, blir «privatisert» til fortrengsel for allmennhetens interesser. 

Konsekvensene av dette kan bli en ikke-planlagt og for en stor del spredt utbygging av 

fritidshytter langs kysten. 

 

I blant annet St. meld. Nr. 21 (2004 – 2005) og veileder T-1450 til plan- og 

bygningsloven understrekes viktigheten av at etablering av fritidsbebyggelse avklares 

gjennom kommunens planarbeid og at utbygging ikke skjer i store sammenhengende 

områder uten større tekniske inngrep.  De samme føringene fremgår også av Fylkesplan 

for Finnmark 2006-2009 og i statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av 

strandsonen langs sjøen. 

 

Fylkesmannen går på grunnlag av dette imot at søknaden innvilges. 
 

Vi ber kommunen benytte kommuneplanens arealdel som det styringsverktøyet den skal 

være, og ikke uthule planen med dispensasjoner. 

 

Fylkesmannen ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken. 

 

Finnmark fylkeskommune, Reinbeitedistrikt 9, Finnmarkseiendommen og NVE har ikke svart 

innenfor høringsfristen eller bedt om forlengelse av høringsfristen. Kommunen antar derfor at de 

ikke har merknader til søknaden. 

 

Reindrift:  
Eiendommen ligger innenfor reinbeitedistrikt 9. Det er ikke avklart hvilke konkrete 

reinbeiteinteresser som kan bli berørt av tiltaket. Tiltaket anses ikke å berøre reindriftsnæringen.  

 

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 utløpsområde for snøskred. Søk er utført 

på skrednett.no. Det er ikke registrert fare for flom/ overflatevann eller steinskred.  

 

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:  



Tiltaket anses ikke å medføre miljømessige ulemper eller ha negativ innvirkning for naturmiljøet, 

kulturlandskapet eller landskapsbildet.  

 

Tiltaket anses ikke å ha negativ innvirkning for naturmangfoldet eller landskapsbildet. Søk på 

rødliste- og truede arter er utført i Artsdatabanken, jfr. Naturmangfoldsloven §§ 8-12. 

 

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. 

 

Søker er her avhengig av dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 for bygning innenfor 

100 meters beltet mot sjøen og for bruksendringen av fangsthytte med næringstomt til 

fritidsformål. I tillegg har søker søkt om bruksendring etter plan- og bygningslovens § 20-1 d). 

 

Lebesby kommune har nylig i en sak vedrørende ei eksisterende utmarkskoie gitt tillatelse for 

bruksendring og oppføring av punktfeste for fritidshytte/ formål. Dette gjaldt ei eksisterende hytte 

på gnr. 32 bnr. 1 ved Guvvacohkka. 

 

Denne konkrete saken er litt annerledes da det her også må gis dispensasjon fra plan- og 

bygningslovens § 1-8 for forbudet mot oppføring og endring (deriblant bruksendring) innenfor 

100 meters beltet mot sjøen. I tillegg ligger den eksisterende bygningen innenfor et utløpsområde 

for snøskred fra fjellsiden i nærheten. 

 

En eventuell dispensasjon for bruksendring av bygningen til fritidshytte vil medføre at enn 

tilsidesetter vesentlig kommunens kommuneplan (LNF-C sone) og skaper presedens for 

tilsvarende bygninger i kommunen. Bruksendringen er ikke i tråd med nasjonale føringer på 

området. I blant annet St. meld. Nr. 21 (2004-2005) og veileder T-1450 til plan- og 

bygningsloven understrekes viktigheten av at etablering av fritidsbebyggelse avklares gjennom 

kommunens planarbeid og at utbygging ikke skjer i store sammenhengende områder uten større 

tekniske inngrep. De samme føringene fremgår også av Fylkesplan for Finnmark 2006-2009. På 

bakgrunn av dette anbefales det at det ikke gis dispensasjon for bruksendring av fangsthytte til 

fritidshytte/ formål. 

 

Etter en helhetsvurdering og på bakgrunn av ovenstående anbefales det at dispensasjon fra 

100 metersbeltet og dispensasjon / tillatelse til tiltak for bruksendring av bygning/ eiendom 

fra fangstformål til fritidsformål avslås. Tillatelsen vil medføre presedens ovenfor de øvrige 

fangsthyttene som ligger i de øvrige vikene i Lebesby kommune. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 



  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 


