
Norconsult AS
Kirkeveien 5, NO - 9700 Lakselv
Pb. 279, NO - 9711 Lakselv
Tel . : +47 78 46 08 88

Hovedkontor:
Vestfjordgaten 4, NO - 1338 Sandvika
Pb. 626, NO - 1303 Sandvika

NO 962392687 MVA
firmapost@norconsult.no
www.norconsult.no

GN R 20, BN R 11 - SØKN AD OM DI SPEN SASJON FRA AREAL PLAN
FOR U TVI DELSE AV EKSISTEREN DE FYLLIN G

På vegne av Laksefjord AS søkes det med dette om dispensasjon fra arealplan for Lebesby kommune.
Dispensasjonen gjelder utvidelse av eksisterende fylling i område i sjø avsatt til all ment flerbruk . For
info rmasjon om omfang og størrelse se vedlagt situasjonsplan.

I forbindelse med denne søknaden om dispensasjon er de berørte naboer varslet. Skulle det komme
anmerkninger til denne søknaden innen fristen, vil vi ta kontakt med kommunen vedrørende dette.

Eiendommen med GBnr 20/11 omfattes hovedsakelig av reguleringsplan for Laksefjord AS (planid:2022 -
2013 - 01). Omsøkt tiltak havner utenfor arealet som ble regulert i ovennevnte reguleringsplan. Tiltaket
omfattes av kommuneplanens arealdel vedtatt 12.12.2003, og havner innenfor område i sjø avsatt til allment
flerbruk. Følgende bestemmelser gjelder vern av sjø og vassdrag:

« Det er i kommunen ikke tillatt arbeid eller tiltak som nevnt i plan - og bygningslovens §§ 81, 86a, 86b og 93
samt fradeling til sli ke formål innenfor en avstand av 25 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved
gjennomsnittlig flom vannstand. »

Bestemmelsen viser til utgått plan og bygningslov av 1985.

Det fremgår av plan - og bygningsloven (pbl.) § 19 - 2 første og andre ledd at:
«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne
lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I
tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det
kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.»

Om det rettslig sett er anledning til å gi dispensasjon vil derfor være avhengig av: om hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formålsbestem melse, ikke blir vesentlig
tilsidesatt, samt om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.

Hensynet bak bestemmelsen i kommuneplanens arealdel er å legge til rette for ferdsel, fiske og
friluftsområder for allmennheten. Eiendommen som selve settefiskanlegget ligger på er privat og innenfor
avgrenset anleggsområde. Dette gjør at det er begrenset tilgang til området for p ublikum fra landsiden . På
sjøsiden vil tiltaket ikke tilsidesette ferdsel el ler fiske grunnet at tiltaket er planlagt i fjæra . Tiltaket vil ikke gå
utover laveste lavv ann og vil heller ikke påvirke e l veutløpet. Massen e som skal brukes til fyllingen vil i
hovedsak være overskuddsmasser fra byggeaktivitet på anlegget.
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Med voksende bygningsmasse og stor utvikling er det økende behov for større plass til utendørs lagring av
utstyr og materiell til drift av anle g get og i byggefase. Det er derfor nødvendig for La ksefjord AS å utvide
eksisterende fylling for å kunne d rive anlegget på en god måte i framtiden. Laksefjord A S er med å skape en
positiv næringsutvikling i distriktet i Lebesby kommune, noe som er positivt for kommunen.

Slik vi kan se vil ikke arealplanen bli vesentlig tilsidesatt. V i kan he ller ikke se noen større ulemper ved å
videreutvikle ek s isterende settefiskanlegg med en ny fylling i e t område som allerede er industrialisert og har
begrenset tilgang. Vi ber derfor om at kommunen gjennom en helhetlig vurdering innvilger søknad om
dispensasjon for planlagt utvidelse.

Med vennlig hilsen
Norconsult AS

Tobias Borch


