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Arkivsak: 16/1420   

Sakstittel:  DISPENESASJON FOR BRUKSENDRING AV GJETERHYTTE TIL 

FRITIDSHYTTE VED SØRELVA PÅ KUNES  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Det vises til deres søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealbestemmelse 

om LNF-C sone for bruksendring av eksisterende gjeterhytte/ punktfeste på 

eiendommen gnr. 14 bnr. 1 fnr. 7 ved Sørelva på Kunes til fritidsformål. 

 

2. Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealbestemmelse om LNF-C sone for 

bruksendring av eksisterende gjeterhytte/ punktfeste til fritidsformål, jfr. Pbl § 19-2. 

 
Etter en helhetsvurdering vil en eventuell dispensasjon for bruksendring av gjeterhytten/ 

punktfestet til fritidshytte/ fritidsformål 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. 

 

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, datert 14.9.2016. 

2. Oversiktskart. 

3. Situasjonskart. 

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


 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

 
Lebesby kommune mottok den 19.9.2016 søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan 

område LNF- C sone for bruksendring av eksisterende gjeterhytte (Punktfeste) til fritidshytte/ -

formål på eiendommen gnr. 14 bnr. 1 fnr. 7 ved Sørelva på Kunes.  

 

Matrikkelopplysninger:  

Søker:     Knut Arne Sivertsen, Sørveien 3, 9750 Honningsvåg.  

Beliggenhet:    gnr. 14 bnr. 1 fnr. 7 ved Sørelva på Kunes.  

Koordinat:    Euref89 UTM 35 N - 7 801 129, Ø - 480 877  

Eiendommens areal:  Punktfeste  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«Ønsker å få omgjort eiendommen fra gjeterhytte til fritids – eiendom. Det fins i dag 

ingen som driver med jordbruk ol. i dette området, som kan eventuelt overta en slik 

hytte.»  

 

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.»  

 

Uttalelse fra berørte sentrale myndigheter: 

Søknaden ble den 13.10.2016 sendt ut til berørte myndigheter og følgende tilbakemeldinger er 

kommet innen fristen som var satt til 4 uker: 

 

Finnmark fylkeskommune, mail datert 1.11.2016 – 

Finnmark fylkeskommune forstår søknaden slik at det ikke skal foretas inngrep i marka 

på de omsøkte arealene. Dersom dette er korrekt har vi ingen merknader til søknaden. 

 

Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 8.11.2016 –  

I kommuneplanens arealdel er omsøkte areal avsatt til LNF. 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 bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 

vesentlig tilsidesatt, og det må også vurderes presedens av et eventuelt positivt vedtak. 

 

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

understrekes viktigheten av at5 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 

2006-2009-11 (kapittel 4 i Fylkesplanen for Finnmark 2006-2009 (11) er forlenget i FT-

sak 12. Kapittelet i planen gjelder inntil det foreligger en vedtatt regional plan for 

arealutvikling). 

 



Gjeterhytter i landbruket er bygd for å dekke et faktisk behov for overnatting i forbindelse 

med gjeting av sau. De fleste av disse hyttene er enkle byggverk med lav standard. Vi ser 

for oss at det i tilknytning den «opprinnelig» gjeterhytta, vil bli behov for en ny 

gjeterhytte for å dekke en ny brukers/ beitelags behov for overnatting i tilknytning til 

næringsutøvelse dersom omsøkt hytte blir omdisponert til fritidsformål. 

 

Omdisponering av gjeterhytter til fritidshytter vil kunne medføre at utmarka, i langt større 

grad enn det en ser i dag, vil bli «privatisert» til fortrengsel for allmennhetens interesser. 

Konsekvensene av å omdisponere gjeterhytter til fritidshytter medfører også en ikke-

planlagt utbygging av fritidshytter. 

 

Av ovennevnte grunner går Fylkesmannen imot at søknaden innvilges. 

 

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

 

Sametinget, brev datert 1.11.2016 – 

Søknaden gjelder bruksendring av gjeterhytte til fritidshytte. Sametinget har derfor ingen 

spesielle kulturminnefaglige merknader til søknaden. 

 

Distriktsstyret for Reinbeitedistrikt 13, brev datert 7.10.2016 –  

Distriktsstyret i Rbd 13 – Lagesduottar uttaler at distriktet går imot søknaden om 

bruksendring fra gjeterhytte til fritidshytte ved Sørelva på Kunes, Søker Knut A. 

Sivertsen, Honningsvåg. 

 

Begrunnelse; 

Distriktsstyret har tidligere avgitt uttalelse til FEFO i forbindelse med søknader om 

gapahuker ved Sørelva på Kunes, og distriktet har gått imot 1 av 2 gapahuker i området. 

 

Distriktet viser til tidligere argumentasjon om at området er lavtliggende og er derfor 

viktig vårbeiteområde. Videre at et fritidshytte vil tiltrekke seg trafikk inn i området og vil 

forstyrre rein på beite. 

 

Finnmarkseiendommen (Fefo) og Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) har ikke svart 

innenfor fastsatt frist og det antas derfor at de ikke har merknader til søknaden. 

 

Reindrift:  

Eiendommen ligger i reinbeitedistrikt 13. Tiltaket gjelder eksisterende bygning, men endret bruk. 

Av uttalelsen til distriktsstyret i Rbd 13 er området lavtliggende og derfor viktig vårbeiteområde. 

Dersom bygningen omgjøres til fritidshytte vil dette tiltrekke seg mer trafikk og forstyrre rein på 

beite. 

 

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 kulturminnesøk og Matrikkelens SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Området ligger innenfor et aktsomhetsområde for flom. Det aktuelle området er ikke kartlagt i 

forhold til snøskred og steinsprang, men det ligger ikke innenfor aktsomhetsområde for snøskred 

og steinsprang. Lebesby kommune er ikke kjent med naturlige eller menneskeskapte forhold som 

kan medføre fare for helse og sikkerhet i det aktuelle området.  

 

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 området er det i artsdatabanken oppført at det er forekomster av jerv og gaupe som er 

sterkt 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 bruksendring av eksisterende etablert bygning og eiendom i området. 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 bruksendring av eksisterende etablert bygning og eiendom i området. 

Området er i dag i bruk og planlagte tiltak vil ikke vesentlig forverre situasjonen for 

økosystemet i området. Økning i aktivitet fra gjeterhytte til fritidsformål anses ikke å 

være av en slik art at dette medfører vesentlig negativ innvirkning for økosystemet i det 

aktuelle området. 

 

§ 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 det ikke er snakk om nye oppføringer, 

men bruksendring av eksisterende bygning. Ved en eventuell fremtidig utvidelse bør dette 

punktet vurderes på nytt, men i den omsøkte sak vil ikke skaden bli større da bygningen 

allerede er bygget. 

 

§ 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:  

Adkomst til området er i dag langs stier og vinterstid med ski. Snøscooter vil være 

avhengig av dispensasjon fra motorferdselloven da det ikke går snøscooter løyper til 

området. 

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte bruksendring ikke vil medføre en 

negativ innvirkning på Naturmangfoldet. Dette da tiltaket/ bygningen allerede er oppført i 

området og i bruk. 

 

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 avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens arealbestemmelse for LNF-C sone 

hvor det ikke tillates oppføring av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse. Søker har i sin 

begrunnelse oppført at det er ingen som driver med jordbruk o.l. i dette området som eventuelt 

kan overta gjeterhytten. 

 



Som der fremgår av uttalelsen til Fylkesmannen i Finnmark ble gjeterhyttene oppsatt for å dekke 

et spesifikt behov. Når dette behovet er borte er lovens formål at bygningen enten overføres til 

andre utøvere eller bygningen fjernes.  

 

Konsekvensen ved å innvilge dispensasjon er at det åpnes for at tilsvarende gjeterhytte kan endre 

bruken til fritidshytter. Dette kan få store konsekvenser med tanke på at kommunen har flere 

gjeterhytte innenfor reindriften som da vil ha mulighet til å bli omgjort til fritidshytter. Dette vil 

medføre at flere områder vil bli tatt i bruk av private og fortrenge de som i dag bedriver 

næringsvirksomhet innenfor landbruk, reindrift osv. 

 

Dette vil også medføre en vesentlig tilsidesettelse av kommunens arealplan da en i teorien godtar 

at spredt og konsentrert fritidshytter kan etableres innenfor LNF-C sonen av planen gjennom 

dispensasjoner fremfor at disse styres gjennom kommunens planverktøy. 

 

Etter en helhetsvurdering vil en eventuell dispensasjon for bruksendring av gjeterhytten/ 

punktfestet til fritidshytte/ fritidsformål 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. 

 

På bakgrunn av ovenstående anbefales det at dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om 

LNF-c sone og dispensasjon for bruksendring av gjeterhytte/ punktfeste til fritidsformål avslås. 

Tillatelsen vil medføre presedens ovenfor de øvrige gjeterhyttene som er etablert i Lebesby 

kommune. Samtidig vil tillatelsen vesentlig tilsidesette kommunens gjeldende arealplan. 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


