
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 17/596   

Sakstittel:  6/1 - DISPENSASJON FOR FRADELING AV NÆRINGSTOMT FOR 

SERVERING (GAMME/ KAFE) PÅ VEIDNES  

 

 

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

11.5.2017, for fradeling av næringstomt for serveringssted på eiendommen gnr. 6 bnr. 

1 på Veidnes. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealbestemmelse om LNF-C sone og 100-

metersbeltet mot sjø etter plan- g bygningsloven § 1-8 for fradeling av tomt til 

serveringssted fra eiendommen gnr. 6 bnr. 1 på Veidnes. 

 

Dette på bakgrunn av at det aktuelle området i LNF-C sonen allerede er berørt i 

forhold til tidligere massetak. Kommunen mener de innvirkninger et serveringssted 

med parkering gir til samfunnet, samt at et tidligere massetak tas i bruk til noe nyttig 

overgår de ulemper dette medfører gjeldende plan (LNF-C sone) og 100-metersbeltet 

mot sjøen. Det bemerkes også at reinbeitedistrikt 14 ikke hadde noen merknader til 

søknaden. 

 

3. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Det må innhentes godkjent avkjørselstillatelse fra Statens vegvesen fra FV 183 

til det gamle massetaket på Hamnneset på Veidnes før behandling av 

byggesaken. 

 I forbindelse med byggesaken må det kartlegges mulig risiko og eventuelle 

forbyggende tiltak i forbindelse med aktsomhetsområde for flom langs 

Klubbelva på Veidnes. 

 Det må i forkant av igangsettelse av tiltaket være søkt og godkjent 

utslippstillatelse for det planlagte tiltaket. 

  

4. 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 11.5.2017 

2. Begrunnelse for dispensasjon, datert 11.5.2017 

3. Situasjonsplan for ønsket plassering av næringstomt 



4. Oversiktskart 

5. Uttalelse fra Statens vegvesen, brev datert 20.6.2017 

6. Uttalelse fra Finnmarkseiendommen, brev datert 27.6.2017 

7. Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 31.7.2017 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

 

Vedlagt følger søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealplan sin bestemmelse om 

LNF-C sone. Det søkes om dispensasjon tomt og oppføring av serveringssted (gamme kafe) 

på eiendommen gnr. 6 bnr.1 på Veidnes. Søknaden krever også dispensasjon fra plan- og 

bygningsloven § 1-8 om bygging innenfor 100 meter sonen mot sjø.  

 

Matrikkelopplysninger:  

Søker:    Kjell Andor Eriksen, Engeløyveien 107, 8289 Engeløya  

Beliggenhet:   gnr. 6 bnr. 1 Veidnes, Lebesby kommune  

Koordinat:   Euref89 UTM 35, N – 7 838 656, Ø – 485 885  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende bestemmelse:  

«Ønsker å etablere et serveringsted (gamme kafe) i sjøsamisk stil. Bygget vil bli på 

ca. 100 kvm og tomt på 1. dekar.  

 

Veidnesklubben opplever nå en vekst og optimisme som er unik. Dette medfører at 

både lokalbefolkningen og tilreisende savner et spisested, har fått mange 

oppfordringer til å etablere et slikt sted. Å etablere et slikt sted vil være svært positivt 

for stedsutvikling. Videre vil det bidra til tilflytting, arbeidsplasser og skatteinntekter 

til kommunen. Siden bygget blir en gamme i sjøsamisk stil vil det medføre 

oppmerksomhet å god reklame for bygda å kommunen.  

 

Som dere er kjent med ønsket jeg først å bygge på kommunal grunn ved skolen. Men 

det viste seg der at svært mange var negativ til å bygge der. Å pga dette vil jeg droppe 

planene der da jeg ønsker at alle i bygda er positivt innstilt til prosjektet. Når det 

gjeld denne aktuelle tomten her så svarer den til de flaste krav og ønsker jeg har til et 

slikt sted.  

 

1. Bygget vil være godt unna andre bebyggelsen.  

2. Der er nærhet til vei, vann og strøm.  

3. God parkeringsplass … der er et gammelt grustak som blir brukt av bobiler og 

campingvogner. En avkjørsel/ vei er det også etablert, muligens ikke godkjent 

avkjørsel. Men både vei og parkering har nå vært brukt slik i svært mange år.  

4. Ser også for meg at dette grustaket/ Parkeringsplassen kan gjøres om til 

offisiell parkeringsplass med septiktømming for bobilturister.  

5. Tomten får svært god utsikt mot havet, å forresten til alle retninger.  

6. I området der er også en gapahuk, parkering biler, campingvogner, bobiler og 

fritidsfisker, dette medfører en betydelig trafikk som ikke nå er i ordnede 

former, dette kan en gjøre noe med.  

7. Til tross for stor menneskelig aktivitet der så ser jeg at rein går uhindret i 

området, en gamme i tillegg vil ikke ha noe å si for reinvandringen i området.  



8. En slik gamme vil i tillegg til et spisested være et kulturhistorisk sted, da 

plassen i gamle dager stort sett bestod av gammer.  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan. Her er området definert som LNF-C 

sone og følgende bestemmelse gjelder:  

 

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

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

 

På bakgrunn av dette vil fradeling av tomt til næringsbebyggelse være avhengig av 

dispensasjon fra bestemmelsen i gjeldende kommuneplan.  

 

Samtidig vil tomten og fremtidig bebyggelse bli plassert innenfor 100 metersbeltet mot sjø. 

Det kreves derfor dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 for tiltak innenfor 100 

metersbeltet.  

 

Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 1.6.2017 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 3. juli 2017, hvor av to 

sektormyndigheter fikk utvidet høringsfrist til 15. august 2017 på grunn av ferieavvikling: 

 

Statens vegvesen, brev datert 20.6.2017- 

 

Som forvalter av fylkesvegnettet, herunder FV 183, er våre interesser knyttet til 

forhold som vil påvirke arealbruken langs vegen. Vi er også som sektormyndighet 

opptatt av hvordan tiltaket vil påvirke trafikksikkerheten, transportfunksjonen, 

trafikkavvikling og miljø. 

 

Tiltakshaver ønsker å benytte en eksisterende avkjørsel som adkomstveg til sitt 

anlegg. Denne ligger i tilknytning til et gammelt massetak, og tilfredsstiller ikke 

kravene knyttet til avkjørsler. Det må derfor søkes om godkjent avkjørsel før tiltaket 

iverksettes. Kommunen kan eventuelt vurdere å ta med avkjørselen i egen 

reguleringsplan i forbindelse med at kommuneplan/ kystsoneplan er under rullering 

og ventes vedtatt i 2018. 

 

Vi gjør oppmerksom på at byggegrensen langs fylkesveg er 50 meter såfremt ikke 

annet fremkommer av kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. 

 

Finnmarkseiendommen, brev datert 27.6.2017- 

 

Kjell Eriksen søkte 25.2.2017 FeFo om næringstomt her. FeFo tok ikke søknaden til 

behandling da den ikke er i tråd med gjeldende plan, men anbefalte søker å i stedet gi 

innspill til kommunen i forbindelse med pågående rullering av kommuneplanen/ 

kystsoneplanen. 

 

Eriksen har nå søkt kommunen om dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanens 

arealdel/ kystsoneplan for fradeling av en næringstomt fra gnr.6/1 på Veidnes til 

formål kafé/ serveringssted. 

 



FeFo har i utgangspunktet ingen motforestillinger mot tiltaket, men gjør oppmerksom 

på at vi ikke har vurdert saken etter finnmarksloven og Sametingets retningslinjer om 

endret bruk av utmark. Så fremt kommunen innvilger dispensasjon for fradeling av 

næringstomt vil FeFo behandle saken etter finnmarksloven og deretter eventuelt gå ut 

med et konkret tilbud om festeavtale til søker. 

 

FeFo ber om at kommunen i sin behandling vurderer tomtas størrelse nøye, herunder 

at den har tilstrekkelig areal for parkering samt eventuelt privat avløpsanlegg. 

 

Finnmark fylkeskommune, mail datert 30.6.2017- 

 

Finnmark fylkeskommune kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafor det 

aktuelle området og har derfor ingen merknader til tiltaket. 

 

Vi minner imidlertid 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. 

 

Veidnes bygdelag, brev datert 3.7.2017- 

 

Veidnes bygdelag har i sitt styremøte 16. juni 2017 kommet med følgende kommentar 

og vedtak: 

 

Kommentar: Veidnes bygdelag ser positivt på at det utredes alternativ tomt for Kjell 

Eriksens gammeprosjekt. 

 

Vedtak: Styret har ingen merknader til plassering. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 27.7.2017- 

 

NVE kan ikke se at tiltaket berører vassdrag, elektriske anlegg eller er utsatt for skred. 

NVE har derfor ingen merknader til saken. Skulle det likevel vise seg at man kommer 

i kontakt med usikker byggegrunn, ber vi om at vår veileder nr. 7/2014 Sikkerhet mot 

kvikkleireskred, som finnes på våre internettsider www.nve.no, legges til grunn for 

arbeidet. 

 

Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 31.7.2017- 

 

Søkeren ønsker å etablere et serveringssted (gammekafé) i sjøsamisk stil på 

Veidnesklubben. Bygget vil bli på ca. 100 m
2
. Den omsøkte tomta er på 1 dekar. 

 

I kommuneplanens arealdel er omsøkte areal avsatt til LNF-C. Søknaden skal derfor 

behandles som en dispensasjonssøknad etter plan- og bygningslovens kapittel 19. I 

bestemmelsen står det: 

 

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

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

 

http://www.nve.no/


Bygget er dessuten innenfor 100-metersbeltet mot sjø. Det kreves derfor, som 

kommunen også påpeker, en dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 Forbud 

mot tiltak mv langs sjø og vassdrag. 

 

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. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler 

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

vedtak. 

 

Naturmangfoldloven § 7 pålegger offentlig myndighet å sannsynliggjøre sine 

vurderinger i henhold til lovens §§ 8-12 i sine besluttende vedtak. I høringsbrevet har 

kommunen redegjort for kunnskapsgrunnlaget som er tilgjengelig i ulike databaser. Vi 

savner imidlertid en vurdering av om de opplistede registreringene er relevante for 

denne konkrete saken. 

 

Kommunen har en selvstendig undersøkelsesplikt med hensyn til farlige forhold i 

henhold til § 28-1 i plan- og bygningsloven. I Høringsbrevet oppgis det at området er 

innenfor aktsomhetsområde for flom. Risikoen og eventuelle forebyggende tiltak må 

vurderes i forbindelse med byggesaken. 

 

I følge søknaden er det en betydelig trafikk i området som ikke er i ordnede former. 

En fradeling av tomt til og etablering av et spisested vil sannsynligvis generere enda 

mer trafikk og berøre mer areal enn selve tomta. Vi vil derfor anbefale at det blir laget 

en reguleringsplan for området slik at alle behov blir vurdert i en helhet, samtidig som 

det gis bedre anledning til medvirkning. 

 

Tomta ligger i et lavereliggende område som er svært viktig for reindriften om våren 

fordi området blir tidlig snøfritt. Det er også minimalt med bebyggelse fra før, noe 

som bidrar til at reinen får ro til å utnytte beiteressursene. 

 

Av hensyn til reindriften er det ønskelig at ny bebyggelse legges i tilknytning til 

eksisterende bebyggelse. Fylkesmannen anbefaler på denne bakgrunnen at søknaden 

avslås og at søker henvises til å søke på tomt i tilknytning til eksisterende bebyggelse. 

 

Reinbeitedistrikt 14 – Spierttanjárga, brev av 15.8.17- 

 

Særutskrift: 

Styret i reinbeitedistrikt 14 – Spierttnjárga har behandlet søknaden i møte den 

14.08.17 i sak 37/17.. 

 

Styrets vedtak: 

Styret i reinbeitedistrikt 14 – Spierttnjárga har ingen merknader til søknaden fra Kjell 

Andor Eriksen fradeling av næringstomt (gamme kafe). 

 

Mattilsynet og arbeidstilsynet har ikke svart innenfor fristen og det antas derfor at de ikke har 

merknader til søknaden. 

 

Reindrift:  



Omsøkte område ligger innenfor reinbeitedistrikt 14 – Spierttanjarga. 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 i Riksantikvarens kulturminnesøk og Matrikkelens 

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Omsøkte område ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. Det er ikke fare for snøras eller 

steinsprang. Lebesby kommune er ikke kjent med det utover dette er naturlige eller 

menneskeskapte forhold som kan medføre fare for helse og sikkerhet.  

 

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.  

 

Naturmangfoldloven, 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 området rundt Veidnesklubben er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 NT – Nær truet, Tyvjo «Stercorarius parasiticus»  

 NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

 NT – Nær truet, Ærfugl «Somateria mollissima»  

 VU – Sårbar, Oter «Lutra lutra»  

 VU – Sårbar, Ål «Anguilla anguilla»  

 

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. Etter 

kommunens vurdering vil ikke disse artene bli berørt av tiltaket. 

 



§ 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 fradeling av tomt til næringsformål med tanke på oppføring av 

serverings gamme/ kafe. 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 tomt til næringsbebyggelse i et område som allerede er tatt 

i bruk. 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 

fradeling av næringstomt og fremtidig bebyggelse 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 en næringstomt og fremtidig gamme/ kafe 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 ligger nært tilknyttet eksisterende veg (FV 183) og det har 

tidligere vært gjort inngrep i det nærliggende området. Etableringen vil kunne 

medføre noe inngrep for å planere og legge til rette for drift. Naturmangfoldet vil 

under anleggsperioden kunne bli berørt, men dette vil normalisere seg etter hvert. 



Utfra dette menes at det benyttes miljøforsvarlige tekniker og driftsmetoder som gir 

det beste samfunnsmessige resultat.  

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon for 

tilrettelegging av tomt for næringsdrift (Gamme til kafe) ikke vil medføre en vesentlig 

negativ innvirkning på Naturmangfoldet. Dette da området er i bruk og dette vil ikke 

endre seg i forhold til tiltaket. Området er også nært tilknyttet eksisterende FV 183 i 

området. Det antas at eventuelt dyreliv kan bli berørt under selve byggingen, men at 

dette vil normalisere seg etter hvert. 

 

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 næringstomt innenfor 

et LNF-C sone og innenfor 100 metersbeltet av sjø, jfr. Pbl § 1-8 på Veidnes. Kommunen har 

hatt søknaden ut på høring hos sentrale høringspartnere og Finnmark fylkeskommune, 

Veidnes bygdelag, NVE og Reinbeitedistrikt 14 hadde ingen merknader til søknaden.  

 

Statens vegvesen har i sin uttalelse bemerket at søker planlegger å benytte en eksisterende 

avkjørsel og at denne ikke tilfredsstiller kravene knyttet til avkjørsler. De gjør også 

oppmerksom på at det langs fylkesveg er 50 meter byggegrense. Søker er derfor avhengig av 

å søke om godkjent avkjørsel før tiltaket kan iverksettes. Alternativt kan kommunen vurdere 

å ta med avkjørselen i egen reguleringsplan i forbindelse med at kommuneplan/ kystsoneplan 

er under rullering og ventes vedtatt i 2018. 

 

Finnmarkseiendommen bemerker at de ikke har behandlet saken etter finnmarksloven og 

Sametingets retningslinjer om endret bruk av utmark. Men at de vil gjennomføre dette 

dersom kommunen innvilger dispensasjon. FeFo ber om at kommunen i sin behandling 

vurderer størrelsen på tomta nøye (tilstrekkelig areal til parkering, samt evt. privat 

avløpsanlegg). 

 

Fylkesmannen i Finnmark har i sin uttalelse bemerket flere forhold som må tas hensyn til: 

Oppfylles vilkårene for å gi dispensasjon, jfr. Pbl § 19-2, kommunen har en selvstendig 

undersøkelsesplikt med hensyn til farlige forhold i henhold til Pbl § 28-1, anbefaler at det 

utarbeides en reguleringsplan for området for å få bruken i ordnede former, ønske om at ny 

bebyggelse legges til eksisterende bebyggelse. Fylkesmannen i Finnmark anbefaler at 

søknaden avslås pga. hensyn til reindriften da området ligger i et lavtliggende område som er 

svært viktig for reindrifta om våren fordi området blir tidlig snøfritt. 

 

Lebesby kommune er under oppstart med revidering av kommunens areal- og kystsoneplan 

og denne planlegges sluttført i løpet av 2018. Det vil i denne forbindelse være naturlig å se på 



omreguleringer av områder rundt omkring på Veidnes for å skape et helhetlig og 

sammenhengende utbyggingsområde. I dag har kommunen flere spredte områder med LNF-

A soner på Veidnes. Mens de omkringliggende arealene er LNF-C sone hvor det ikke tillates 

oppføring av tiltak (foruten om landbruk og annen stedbunden næring). 

 

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 beste for den 

enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Kommunens arealplan har som formål i LNF 

sonene å verne om Landbruks-, Natur- og Friluftsområdene i kommunen. Det aktuelle 

området som det her søkes dispensasjon fra er et tidligere berørt område (grustak) som delvis 

benyttes i dag for parkering. Etter kommunens vurdering vil ikke hensynet bak bestemmelsen 

og lovens formål bli vesentlig tilsidesatt av det planlagte tiltak. 

 

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

 

Fordeler med tiltaket: 

 Etablering av et spisested 

 Positivt for stedsutvikling 

 Nærhet til vei, vann og strøm 

 Etablering i et tidligere grustak 

 God parkeringsplass i det gamle grustaket, evt. etablering av parkeringsplass for 

bobiler med septiktømming 

 God utsikt mot havet 

 Dagens bruk som parkering kan komme inn i ordnede former ved etablering av 

spisested 

 Gammen kan bli et kulturhistorisk sted i sjøsamisk stil 

 

Ulemper med tiltaket: 

 LNF-C sone i kommunens arealplan hvor etablering av tiltak ikke skal tillates 

 Pbl § 1-8 bestemmelse om ikke bygging innenfor 100-metersbeltet mot sjø 

 En fradeling av tomt til og etablering av et spisested vil sannsynligvis generere enda 

mer trafikk og berøre mer areal enn selve tomta 

 Området ligger innenfor et aktsomhetsområde for flom 

 Tomta ligger i et lavtliggende område som er svært viktig for reindriften om våren 

fordi området blir tidlig snøfritt 

 Av hensyn til reindriften er det ønskelig at ny bebyggelse legges i tilknytning til 

eksisterende bebyggelse. 

 Mulig presedens for andre tiltak 

 

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

vegen og havet inneholder jorddekt fastmark. Av samme registreringer fremgår det at 

området ikke vil komme i berøring med dyrkbar jord. 

 

Under ulemper har fylkesmannen bemerket at de anbefaler avslag da området er svært viktig 

for reindrifta om våren og at det er ønskelig at dette plasseres i nær tilknytning til 

eksisterende bebyggelse. Kommunen har oversendt søknaden til det aktuelle reinbeitedistrikt 

(RBD 14) for uttalelse og styret har i sak 37/17 den 14.8.2017 vedtatt at de har ingen 

merknader til den aktuelle søknaden. 



 

Utfra kart fremgår det at det aktuelle området som er berørt av det tidligere grustaket/ 

massetaket utgjør et areal på ca. 4 300 m
2
 med adkomstveg. Tilgjengeligheten for mer areal i 

forbindelse med bobilparkering og septiktømming vil således være tilstede ved etablering på 

den aktuelle eiendommen. 

 

Når det gjelder aktsomhet mot flom og etablering av VA-anlegg sees det ikke at dette vil 

skape direkte problemer i forhold til dispensasjonen, men dette er forhold som må avklares i 

forbindelse med byggesaken. Flomsituasjonen må sjekkes og eventuelle tiltak iverksettes. I 

uttalelsen fra NVE fremgår det ingen opplysninger om at området er spesielt utsatt for fare. I 

forbindelse med vann og avløp må det søkes utslippstillatelse for å påse at egnet anlegg 

eventuelt blir benyttet/ oppført. I forbindelse med byggesaken må tillatelse til avkjøring være 

avklart med Statens vegvesen i forhold til Fylkesveg. 

 

Etableringen vil bli et positivt innslag for Veidnes og etableringen skjer hovedsakelig i et 

allerede berørt terreng (Grustak). Men samtidig kan det åpne for en større organisert aktivitet 

i et nytt område på Veidnes og i nærheten av sjøen. I forholdet til 100-metersbeltet mot sjøen 

har kommunen store kystlinjer hvor mesteparten er uberørt område. På Veidnes ligger 

fylkesveien tett inntil sjøen og kommunen anser derfor ikke det planlagte tiltaket til å 

medføre en vesentlig forverring av situasjonen. Det er opplyst fra andre at området benyttes 

til biloppstilling den dag i dag. 

 

I forholdet til mulig presedens ved å innvilge dispensasjon mener kommunen dette ikke gjøre 

seg gjeldende her. Dette da enn tar et tidligere inngrep (Massetak) og benytter dette til noe 

nyttig. Det er bemerket at plasseringen er noe unna eksisterende bebyggelse, men det 

bemerkes at det på Veidnes er mye spredt bebyggelse med god avstand mellom enhetene. I 

tillegg bemerkes det at de planer som søker har fremlagt i sin søknad, vil det kunne bli behov 

for et større areal og evt. mulighet for utvidelse. Med tanke på at det allerede berørte området 

i massetaket utgjør ca. 4 300 m
2
 kan det være vanskelig å finne alternative områder nærmere 

eksisterende bebyggelse. Ved å benytte det eksisterende grustaket vil søker ha tilgang til 

tilstrekkelig areal for å realisere sine planer og eventuelle fremtidsplaner med utvidelser. 

 

Dersom det ikke gis dispensasjon vil utbygger ha mulighet til å fremme en privat 

reguleringsplan for det aktuelle området. I denne prosessen vil enn kunne avklare flere av 

forholdene som er nevnt ovenfor. Både i forholdet til adkomst, flom, arealbehov, utforming 

og tekniske installasjoner. Prosessen vil også gi anledning til medvirkning fra både lokale, 

sentrale og statlige parter. I forbindelse med revideringen av kommunens areal- og 

kystsoneplan vil området eventuelt kunne bli markert som utbyggingsområde, evt. område for 

spredt bebyggelse, men dette vil tidligst skje i løpet av 2018. Hva som eventuelt blir 

bestemmelser (Utarbeidelse av detaljreguleringsplan?) for dette området i en slik plan vites 

ikke på nåværende tidspunkt.   

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler med 

tiltaket i form av de ringvirkninger et serveringssted vil kunne bringe med seg, samt at 

etableringen skjer i et allerede berørt område (Grustak). Ved å benytte det allerede berørte 

området for det tidligere massetaket vil søker ha tilstrekkelig areal for ønsket etablering. Med 

tanke på den drift som er tenkt etablert vil det heller ikke være ønskelig at denne plasseres tett 

inntil boligbebyggelsen.  

 



Av ovenstående anbefales det derfor at søknad om dispensasjon for fradeling av næringstomt 

til serveringssted på gnr. 6 bnr. 1 på Veidnes innvilges. Dette på bakgrunn av at det aktuelle 

området i LNF-C sonen allerede er berørt i forhold til tidligere massetak. Kommunen mener 

de innvirkninger et serveringssted med parkering gir til samfunnet, samt at et tidligere 

massetak tas i bruk til noe nyttig overgår de ulemper dette medfører gjeldende plan (LNF-C 

sone) og 100-metersbeltet mot sjøen. Det bemerkes også at reinbeitedistrikt 14 ikke hadde 

noen merknader til søknaden. 
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