
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 18/932   

Sakstittel:  6/14 SØKNAD OM FRADELING AV TOMT MED 

GRENSEJUSTERING OG BRUKSENDRING  

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

  

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon, etter Plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1, 

fra kommunens arealplan for fradeling av parsell på eiendommen gnr. 6 bnr. 14 i 

LNF-C sone på Veidnes. Samtidig søkes det dispensasjon for bruksendring av 

tidligere driftsbygning i landbruket til fritidshytte på samme eiendom. Søker har også 

dialog med Finnmarkseiendommen i forhold til grensejustering mot eiendommen gnr. 

6 bnr. 1 i forhold til å få tidligere uthus inn på rett tomt. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (Kp 2022200301) sin bestemmelse 

for LNF-C sone for bruksendring av eksisterende fjøs til fritidshytte på eiendommen 

gnr. 6 bnr. 14 på Veidnes, jfr. Pbl § 19-2.  

 

Det gis tillatelse for fradeling og grensejustering på eiendommen gnr. 6 bnr. 14 på 

Veidnes i henhold til søknad, jfr. Pbl § 20-1 m). 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

ved å gi dispensasjon fra LNF-C sonens bestemmelse for fradeling av parsell og 

bruksendring av fjøs til fritidshytte. Tiltakene ligger også nært inntil et bebygd 

område. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og intensjonen ved gjeldende 

kommuneplan og formålet i plan- og bygningsloven. 

 

3. Vilkår for tillatelsen:  

 

 Dispensasjonen og delingstillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er 

rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år.  

 Dispensasjon for bruksendring av fjøs til fritidshytte taper sin gyldighet hvis 

ikke det er innsendt komplett byggesak i tråd med Pbl § 20-1 for 

bruksendringen. 

 

4. Kulturminner  

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

kulturminne på en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd skal 

melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning 

det kan berøre kulturminnet.  

 

5. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak 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 20.8.2018.  

2. Kart over ønsket areal for fradeling. 

3. Avklaring om grensejustering mot Finnmarkseiendommen. 

4. Oversiktskart. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon, etter Plan- og bygningsloven § 19-1, 

fra kommunens arealplan for fradeling av parsell på eiendommen gnr. 6 bnr. 14 i LNF-C sone 

på Veidnes. Samtidig søkes det dispensasjon for bruksendring av tidligere driftsbygning i 

landbruket til fritidshytte på samme eiendom. Søker har også dialog med 

Finnmarkseiendommen i forhold til grensejustering mot eiendommen gnr. 6 bnr. 1 i forhold 

til å få tidligere uthus inn på rett tomt.  

 

Opplysninger fra Matrikkelen:  

Søker:    Trond Eriksen, 9717 Veidnesklubben  

Beliggenhet:   gnr. 6 bnr. 14, Veidnesklubben i Lebesby kommune  

Koordinat:   Euref89 UTM 35, N – 7838030, Ø – 485315  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan 1999-2011 (Kp 2022200301). Her er 

området definert som LNF-C sone, med følgende bestemmelse som gjelder:  

 

LNF-C sone  

«Innenfor disse områdene er bygging i tilknytning til Landbruk og annen stedbunden 

næring i tråd med formålet.  

 

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 omsøkte fradeling og bruksendring være avhengig av dispensasjon 

fra bestemmelsene gitt til LNF-C sonen i gjeldende plan. 

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

 

«I 2017 overtok jeg omsøkte eiendom som arv fra min søster. På eiendommen er det 

tidligere bygd en fjøs som senere er ombygd til Fritidshus/ hytte. Det er imidlertid 

ikke søkt om bruksendring for denne bygningen. Dette ønsker jeg nå å få ordnet opp i.  

 



Den omsøkte hytten med areal rundt søkes fradelt hoved eiendommen 6/14. Nye 

grenser fremgår av vedlagte kart.»  

 

Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 3.9.2018 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 1.10.2018. Følgende uttalelser er 

kommet inn: 

 

Landbruksforvaltningen i Lebesby kommune, brev datert 20.7.2018 –  

 

Gjelder eiendommen gnr. 6 bnr. 1 fnr. 2 og 3 i Lebesby. 

 

Saken gjelder: 

Søknad fra Trond Eriksen om grensejustering for å sikre at alle bygninger på 

eiendommen gnr 6 bnr 14 ligger innenfor grensen for denne eiendommen. 

 

Er litt usikker på om deres henvendelse gjelder 6/1-2 eller 6/1-3, evt begge. 

 

Uttalelse: 

Pr i dag er det ikke behov for festeareal til jordbruksdrift på Veidnes. Tilbakeføring av 

nevnte eiendommer til bnr 1 er derfor uproblematisk. 

 

Finnmark fylkeskommune, brev datert 28.9.2018 –  

 

Planfaglig uttalelse: 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon, etter Plan - og bygningsloven 

§ 19 -1, fra kommunens areal plan for fradeling av parsell på eiendommen gnr. 6 bnr. 

1 4 i LNF – C sone på Veidnes. Det søkes også om dispensasjon for bruksendring fra 

driftsbygg til fritidsbolig. Da boligen allerede er ombygd til fritidshus, ønsker søkeren 

nå å få ordnet opp i bruken av boligen. Søker har også dialog med 

Finnmarkseiendommen i forhold til grensejustering mot eiendommen gnr. 6 bnr. 1 i 

forhold til å få tidligere uthus inn på rett 

tomt. 

 

I lovkommentaren til plan - og bygningsloven (pbl) vedrørende dispensasjon, kommer 

det klart frem at adgangen til å gi dispensasjon er avgrenset. Hensynene bak den 

bestemmelsen det dispenseres fra må ikke bli vesentlig tilsidesatt, pbl § 19 - 2. Videre 

må det foretas en interesseavveining der fordelene ved tiltaket må veies opp mot 

ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. 

 

Ved dispensasjon unndras saksbehandlingen fra offentlig innsyn. Dette medfører at 

berørte parter ikke får anledning til å uttale seg. Uttalelsesretten er et viktig element i 

behandlingen av plansaker. Denne retten undergraves ved dispensasjon ved at andre 

med interesser i det aktuelle området ikke får informasjon om tiltaket og dermed ikke 

får anledning til å innrette seg i forhold til dette. 

 

Videre kan dispensasjon skape presedens. Ut fra prinsippet om likebehandling betyr 

dette at kommunen må innvilge eventuelle nye søknader om dispensasjon. Ved å 

innvilge dispensasjon risikerer kommunen å uthule sine egne planer. 

 



Vi vil imidlertid minne om at avhengig av type sak, kan det være hensiktsmessig med 

en planendring, eventuelt at det utarbeides en ny reguleringsplan i stedet for 

dispensasjon. En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike 

planen for det aktuelle tilfellet søkna den gjelder. En reguleringsplan vil sikre 

forutberegnelighet for tiltaket. 

 

Finnmark fylkeskommune har ingen merknad til at det blir gitt dispensasjon til 

fradeling og bruksendring av eiendommen etter plan - og bygningslovens kapittel 19. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse – arkeologi: 

Kultur -, kulturminne - og miljøavdelinga kjenner ikke til automatisk freda 

kulturminner i det aktuelle området. Skulle det under arbeidet i marka komme fram 

gjenstander eller andre spor som indikerer eldre tids aktivitet i området, må arbeidet 

stanses omgående og melding sendes Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. 

Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven) § 8 andre ledd. 

Denne meldeplikten må formidles videre til de som skal utføre arbeidet. 

 

Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør oppmerksom 

på at det skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og 

kulturvern, Finnmark. 

 

Sametinget, brev datert 1.10.2018 –  

 

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 merknader til søknaden. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), mail datert 2.10.2018 –  

 

Vi kan ikke se at tiltaket berører vassdrag, grunnvann, skredutsatte områder, herunder 

ustabile grunnforhold eller energianlegg. NVE har derfor ingen merknader til 

dispensasjon. 

 

Fylkesmannen i Finnmark, Finnmarkseiendommen og Reinbeitedistrikt 14 har ikke svart 

innenfor fristen, og det antas derfor at de ikke har noen merknader til søknaden. 

 

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

reinbeiteinteresser som kan bli berørt av tiltaket. Kommunen antar at søknaden ikke vil 

berører reindriftsinteressene da dette er snakk om et bebygd område som i dag er i bruk. 

Området er avmerket som okse- og simlebeiteland.  

 

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 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 fra søker at det foreligger friluftsinteresser som vil bli berørt av tiltaket. 

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slikt foreligger.  

 

Nedslagsfelt drikkevannskilde:  
Det aktuelle området ligger like innenfor avmerkingen for nedslagsfelt for drikkevann i 

kommunens gjeldende arealplan.  

 

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. 
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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, Brushane «Calidris pugnax»  

 VU – Sårbar, Hettemåke «Chroicocephalus ridibundus»  

 NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

 NT – Nær truet, Tyvjo «Stercorarius parasiticus»  

 NT- Når truet, Lirype «Lagopus lagopus»  

 

Karttjenestene «Artskart» og «Naturbase» viser at det planlagte tiltaket ikke kommer i 

berøring med sårbare arter eller naturtyper. 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. 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 er av begrenset omfang 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 en parsell og bruksendre driftsbygning i landbruket til fritidshytte 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 av 

parsell og bruksendring av eksisterende bygning ikke vil medføre en negativ 

innvirkning på Naturmangfoldet. Dette da områdene er i bruk og dette ikke vil endre 

seg i forhold til tiltaket. 
 



 

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, etter Plan- og bygningsloven § 19-1, 

fra kommunens arealplan for fradeling av parsell på eiendommen gnr. 6 bnr. 14 i LNF-C sone 

på Veidnes. Samtidig søkes det dispensasjon for bruksendring av tidligere driftsbygning i 

landbruket til fritidshytte på samme eiendom. Søker har også dialog med 

Finnmarkseiendommen i forhold til grensejustering mot eiendommen gnr. 6 bnr. 1 i forhold 

til å få tidligere uthus inn på rett tomt.  

 

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 kommuneplan er området lagt ut 

til LNF-C sone hvor oppføring av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse ikke tillatt. Det 

samme gjelder vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse.  

 

Fordeler med tiltaket:  

 Alle bygninger blir liggende inne på rett eiendom. 

 Nord for eiendommen er der fritidshytter. 

 

Ulemper med tiltaket:  

 Mulig presedens i forhold til andre områder.  

 

I det aktuelle området som det planlegges fradelinger og bruksendring ligger innenfor et 

LNF-C område hvor bygging og fradeling ikke tillates. Fradelingen og grensejusteringen som 

planlegges vil gi en mer korrekt grensegang mellom tomtene i området og avklare 

ansvarsforhold.  I dag ligger deler av bygningene inne på Finnmarkseiendommens grunn. 

Finnmarkseiendommen har godkjent grensejustering for å bringe forholdet i orden. Når det 

gjelder fjøsen som ønskes bruksendret til fritidshytte er der allerede fritidshytter nord for 

tomten. Det at området allerede er bebygd og således berørt vil ikke vesentlig forverres. Det 

sees ikke at dispensasjonen vil gi uheldig presedens for andre. 

 

Etter kommunens vurdering vil ikke planlagte tiltak for fradeling og bruksendring skape 

vesentlige ulemper for omgivelsene. Tiltakene vil heller ikke vesentlig tilsidesette formålet i 

plan- og bygningsloven.  

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler ved å gi 

dispensasjon fra LNF-C sonens bestemmelse for fradeling av parsell og bruksendring av fjøs 

til fritidshytte. Tiltakene ligger også nært inntil et bebygd område. Dispensasjonen vil i liten 



grad påvirke formålet og intensjonen ved gjeldende kommuneplan og formålet i plan- og 

bygningsloven. 

 

Det anbefales at dispensasjon gis for omsøkte tiltak. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


