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Ny høringsuttalelse - søknad om bruksendring fra laksehytte til 
fritidshytte i Bjørnvika i Oksefjorden 
 
 
Fylkesmannen viser til tidligere korrespondanse i saken, sist til kommunens brev datert 3. 
januar 2017, mottatt av oss den 10. januar 2017.  
 
Fylkesmannen i Tromsø opphevet i brev datert 5. desember 2016, kommunens vedtak av 6. 
juni 2016 om å gi tillatelse til bruksendring for fangsthytte på eiendommen gnr. 40, bnr. 1, 
f.nr. 4 i Bjørnvika. Saken ble hjemsendt til kommunen for ny behandling på grunn av 
mangelfull begrunnelse. Kommunen har på bakgrunn av dette sendt saken på ny høring til 
Fylkesmannen i Finnmark. I brevet fra Fylkesmannen i Troms heter det blant annet:  
 

”Ettersom vedtaket oppheves på annet grunnlag har vi ikke funnet grunn til å be 
klager kommentere kommunens vurdering av at tiltaket ligger utenfor 
hundremetersbeltet. Siden Fylkesmannen i Finnmarks uttalelse og klage i saken 
tildels bygger på at tiltaket er i strid med pbl § 1-8 bør sektormyndighetene gis 
anledning til å komme med ny høringsuttalelse før saken behandles på nytt.” 

 
Signe E. Sørensen søkte den 10. mars 2016 om tillatelse til å omdisponere næringshytte/ 
laksehytte i Bjørnvika i Oksefjorden (gnr. 40 bnr.1 festenr. 4) til fritidshytte. I søknaden heter 
det blant annet følgende:   
 

”Etter at vi, Signe E. Sørensen og jeg, ble kjent med at hytten til Terje Pedersen var til 
salgs tok vi kontakt. Begge hadde vi vært der ute og plassen gjorde oss betatt. Jeg 
har vært der mange ganger opp gjennom årene. Der kan jeg se hvor min far har hatt 
sommerbolig under laksefiske sammen med flere av sine brødre. Tuftene etter 
gammen de brukte ser man rett ved hytten. Således føler jeg en viss tilhørighet til 
plassen.” 
 

I kommuneplanens arealdel er omsøkt areal avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål 
(LNF), hvor omsøkt tiltak ikke er tillatt.  
 
Omsøkt laksehytte ligger utenfor 100-metersbeltet langs sjø. 
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Etter plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd første punktum kan dispensasjon ikke gis 
dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Videre stilles det i § 19-2 andre ledd annet 
punktum krav om at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering. Vilkårene for å innvilge dispensasjon er strenge, og det skal ikke 
være en kurant sak å fravike gjeldende plan, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. 
 
Det er bygd en rekke laksehytter langs Finnmarkskysten. Hyttene ble bygd for å dekke et 
faktisk behov for overnatting i forbindelse med laksefiske. De fleste av disse hyttene er enkle 
byggverk med lav standard. Dersom omsøkt hytte omdisponeres til fritidshytte, kan det bli 
behov for en ny laksehytte for å dekke den nye fiskerens behov for overnatting. 
Omdisponering av laksehytter til fritidshytter vil kunne føre til at Finnmarkskysten, i langt 
større grad enn det vi ser i dag, blir ”privatisert” til fortrengsel for allmennhetens interesser. 
Konsekvensen av dette kan bli en ikke-planlagt og for en stor del spredt utbygging av 
fritidshytter langs kysten. 
 
All utbygging og arealbruk bidrar til endringer i landskapet. Det er ikke fritidsbebyggelse i 
Bjørnvika og omkringliggende områder etter det vi kjenner til. Slike områder uten 
fritidsbebyggelse blir det færre og færre av. De er derfor en kvalitet i seg selv. Også i kyst- og 
fjordstrøk i Finnmark vil det bli færre og færre av disse områdene dersom det åpnes for at 
næringshytter generelt kan omdisponeres til fritidsbebyggelse. Fritidshytter vil privatisere 
områdene til fortrengsel for allmennheten på en helt annen måte enn næringshytter. 
Områdene det er snakk om ligger gjerne skjermet til og de er av den grunn spesielt attraktive 
for friluftslivet. Vi mener derfor at det er viktig at kyst- og fjordstrøk i Finnmark ikke 
privatiseres og slik hindrer fremtidige generasjoner sin bruk av disse områdene.  
 
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 2006-20091. 
 
Fylkesmannen går på bakgrunn av dette imot at søknaden innvilges. 
 
Vi ber kommunen benytte kommuneplanes arealdel som det styringsverktøyet den skal 
være, og ikke uthule planen med dispensasjoner. 
 
Fylkesmannen ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Iris Hallen 
seksjonsleder 
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rådgiver 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 
 
 
 


