
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 16/1436   

Sakstittel:  6/1 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV 

TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT PÅ VEIDNESKLUBBEN  

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

Tiltakshaver/adresse: Espen Simonsen, Høysletta 30, 9517 ALTA 

Tiltaksadresse: gnr. 6 bnr. 1 - Veidnesklubben, Lebesby kommune 

Planstatus: PlanID 2022200301 Areal- og kystsoneplan 

Søknad mottatt: 31.10.2016 

Type søknad: Søknad om tillatelse til tiltak etter PBL § 20-1 Ett trinns søknad 

Type søknad: Søknad om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra Planbestemmelser 

    

  Lebesby kommune gir tillatelse til tiltak jfr. plan- og bygningsloven § 20-1 (a-m) for: 

m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av 

ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om 

eiendomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som 

ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan. 

 

Fradeling av tilleggsareal på ca. 500 m2 på eiendommen gnr. 6 bnr. 1 til boligformål, for sikring 

av drikkevannskilde til eiendommen gnr. 6 bnr. 19 på Veidnesklubben. 

Tillatelse gis i medhold av plan- og bygningslovens § 26-1, § 27-2, § 27-4 og § 28-1. 

 

Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1 fra: 

Bestemmelse i kommuneplanens arealdel LNF-C sone 

Fradeling av tilleggsareal på ca. 500 m2 fra LNF-C sone til boligformål for sikring av 

drikkevannskilde til eiendommen gnr. 6 bnr. 19 på Veidnesklubben. 

Etter kommunens helhetlige vurdering foreligger det klart større positive fordeler ved å sikre 

drikkevannskilden til eksisterende boligtomt, enn de negative ulemper dette medfører lokalt 

dyreliv. Området består av uproduktiv skog og ingen av de sentrale høringsparter har gått mot 

dispensasjonen. 

  

Generelle vilkår 

Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/arealplan for området 

og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

Byggetillatelsen og dispensasjonen taper sin gyldighet hvis ikke det er rekvirert 

oppmålingsforretning er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles over 

lengre tid enn 2 år, jfr. PBL § 21-9. 

 



Spesielt om kulturminner 

Viser det seg under arbeid i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne på 

en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd (Ingen må - uten at det er lovlig etter § 8 

- sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 

eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at 

dette kan skje. ) - skal melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den 

utstrekning det kan berøre kulturminnet. 

 

Innsynsrett 

Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18. 

 

Klagerett 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 

sendes Lebesby kommune. 

Klagefrist er 3 uker regnet 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. 

 

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). 

Gebyrforskriften ligger på kommunens hjemmeside: www.lebesby.kommune.no  

 

Videre saksgang 

Lebesby kommune vil når rekvisisjon av oppmålingsforretning foreligger fakturere i henhold til 

gjeldende forskrift om gebyr for forvaltning etter matrikkelloven. 

Når Lebesby kommune har registrert at gebyr er betalt vil berørte parter bli innkalt til 

oppmålingsforretning. 

Når oppmålingsforretning og oppmåling er gjennomført vil eiendommen bli tinglyst og 

matrikkelbrev utstedes til hjemmelshaver. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

1. Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-1, datert 31.10.2016. 

2. Oversiktskart. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

 
Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon for fradeling av tomt som i kommunens 

arealplan ligger i LNF-C sone for bruk som tilleggsareal for boligtomt på eiendommen gnr. 6 bnr. 

19 på Veidnes.  

 

Matrikkelopplysninger:  



Søker:    Espen Simonsen, Høysletta 30, 9517 Alta.  

Beliggenhet:   gnr. 6 bnr. 1 – Veidnesklubben, Lebesby kommune.  

Koordinat:   Euref 89 UTM sone 35, N – 7 838 061, Ø – 485 475.  

Eiendommens areal:  ca. 480 m2.  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan. I denne er det aktuelle området definert 

som LNF-C sone og har følgende bestemmelser:  

«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 søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«Vannkilden til eiendom 6/19 er i form av privat brønnanlegg med tilsig/ vannoppsamling 

fra sør-østsiden av eiendommen og da fra FeFo’s gnr. 6/1. Brønnen ligger på grensen 

mellom eiendommene, og det er blant annet to åpne vannveier som fremkommer av 

kartskissen.  

 

Vi ønsker å sikre vannkilden på grunn av rein og sau som beiter i området vår, sommer 

og høst. Beitedyrene trekkes mot vannveiene som fremkommer av kartskissen, og drikker 

fra den åpne del av vannkilden. De legger seg tidvis nede i disse (særlig når det er varmt 

vær), samtidig som det samler seg opp avføring i hele området inkludert i vannet og inntil 

gjerdet og mot brønnen. Vi har dårlig vannkvalitet, og p.t. brukes vannet ikke som 

drikkevann med mindre det kokes.  

 

Vedlagt følger bilder tatt i august 2016 av sau som bruker området, samt oppholder seg 

nede i vannveien. 

 
Det er behov for en permanent løsning, og vi ønsker å gjerde inn avtegnet område for å 

sikre vannkilden mot forurensning. Det er også ønskelig å skifte ut massene mot brønnen 

(fra torv/ jord til sand) på nedre del av det avtegnede området slik at disse kan rense 

vanntilsiget bedre, samt eventuelt sette opp brønnhus. Om dette ikke avhjelper situasjonen 

er det aktuelt å bore etter grunnvann i fjellet som ligger like under torven på avmerket 

område, og da eventuelt sette opp nytt brønnanlegg som også må sikres.  

 

Omsøkte område ligger helt inntil 6/19 som er regulert for bolig/ fritidsbolig, og utgjør et 

forholdsvis lite areal. En omdisponering av arealet vil ikke ha noen innvirkning på ferdsel 

i utmarken og bruk av 6/1 for øvrig.  

 

Grunneier FEFO har for øvrig behandlet saken i tråd med Finnmarksloven og i brev av 

20.09.16 (som er sendt Lebesby kommune) er det gitt tillatelse til endret bruk av utmark, 

samt salg til 6/19.» 

 

Uttalelse fra andre sektormyndigheter: 

Lebesby kommune sendte den 21.11.2016 søknad om dispensasjon for fradeling av 

tilleggsareal til boligtomt på høring til sentrale myndigheter for uttalelse: 

 

Følgende uttalelser er mottatt: 

 

Sametinget, brev datert 8.12.2016: 

Etter vår vurdering av søknaden, søkes det kun om tilleggsareal til boligtomt, og ikke 

tiltak som innebærer noe markinngrep. Sametinget har derfor ingen merknader til 

søknaden. 



 

Finnmark fylkeskommune, mail datert 10.1.2017: 

Finnmark fylkeskommune kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafor det 

aktuelle området og har derfor ingen merknader til tiltaket. 

 

Fylkesmannen i Finnmark, Rbd 14 og Fefo har ikke svart innenfor høringsfristen eller bedt 

om forlengelse av høringsfristen. Kommunen antar derfor at de ikke har merknader til 

søknaden. 

 
Reindrift:  

Eiendommen ligger i reinbeitedistrikt 14. Det er ikke avklart hvilke konkrete reinbeiteinteresser 

so m 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:  
Området ligger i et område som anses 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 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 området på Veidnes er det registrert forekomst av lirype, fiskemåke og tyvjo 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 fradeling av ca. 500 m2 areal fra eiendommen gnr. 6 bnr. 1 som ligger innenfor 

LNF-C sonen av kommunens arealplan. Dette området består av uproduktiv skog. 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 et begrenset areal tett tilknyttet eksisterende boligtomt. 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/ bruksendringen 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 areal 

med bruksendring til boligformål 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:  

Omsøkte fradeling er begrunnet med sikring av vannkilden som i dag er i bruk. Etter en samlet 

vurdering ansees foreslåtte løsninger å være tilfredsstillende med tanke på bruk og størrelse.  

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon for fradeling og 

bruksendring av tilleggsareal til 6/19 ikke vil medføre en negativ innvirkning på 

Naturmangfoldet. Dette da områdene er i bruk og dette ikke vil endre seg i forhold til fradelingen. 

Tiltaket anses ikke å medføre miljømessige ulemper eller ha negativ innvirkning på 

naturmangfoldet, naturmiljøet, kulturlandskapet eller landskapsbildet. 



 

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. 

 

Det aktuelle området ligger innenfor LNF- C sonen av kommunens arealplan og det å ta i 

bruk området til boligformål er således avhengig av dispensasjon etter plan- og 

bygningsloven. 

 

Det er her snakk om fradeling av et areal på ca. 500 m
2
 av et område med uproduktiv skog for 

å sikre drikkevannskilde til eksisterende bolighus på eiendommen gnr. 6 bnr. 19.  

 

Etter kommunens vurdering foreligger det ingen konkrete bruksformål på det omsøkte arealet 

annet en at dyrelivet benytter kilden for vannet. Dyrelivet har alternative løsninger i området 

og således vil ikke fradelingen i forhold til sikring av drikkevannskilden utgjøre vesentlige 

ulemper for andre. Samtidig er det omsøkte området nært tilknyttet eksisterende boligtomt. 

 

Etter kommunens helhetlige vurdering menes det at det foreligger klart større positive 

fordeler ved å sikre drikkevannskilden til eksisterende bolighus på eiendommen gnr. 6 bnr. 

19 enn de negative ulemper dette medfører dyrelivet i området. På bakgrunn av ovenstående 

og tatt i betraktning at ingen av høringspartene har gått i mot at dispensasjon gis anbefales det 

at dispensasjon innvilges. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


