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Arkivsak: 20/1113   

Sakstittel:  KLAGE PÅ VEDTAK DS 41/21 - 34/15, 62 AVSLAG PÅ 

RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV BYGNING OG KAI I BRENNGAM  

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

Klage tas ikke til følge.  

 

Kommunens vedtak DS 41/21 om avslag på rammetillatelse for oppføring av bygninger og 

kaianlegg på eiendommen gnr. 34 bnr. 15, 62 i Brenngam opprettholdes. 

 

Saken sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark i henhold til plan- og bygningsloven 

(Pbl) § 1-9. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Klage på kommunens vedtak DS 41/21om avslag, brev datert 23.6.2021. 

2. Kommunens vedtak DS 41/21 om avslag på rammetillatelse, datert 2.6.2021. 

3. Svarbrev fra kommunen for fristforlengelse av innlevering av byggesøknad, datert 

7.12.2020. 

4. Kommunens varsel om pålegg i sak DS 79/20, datert 26.11.2020. 

5. Situasjonskart 

6. Plantegning 1. etasje 

7. Snittegning 

8. Plantegning 1. etasje 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt klage på kommunens vedtak DS 41/21 om avslag på 

rammetillatelse for oppføring av bygninger og kaianlegg på eiendommen gnr. 34 bnr. 15, 62 i 

Brenngam, brev datert 23.6.2021.  

 

Klagen er fremsatt i tide, jfr. Forvaltningsloven (Fvl.) § 30. 

 

Denne saken startet med at kommunen i brev, datert 26.11.2020, varslet pålegg i forbindelse 

med oppføring av søknadspliktige tiltak for oppføring av bygninger og kaianlegg i Brenngam 

uten byggetillatelse fra Lebesby kommune. Kommunen har kun behandlet søknad om 

dispensasjon, Vedtak PS 14/18 i PTM møte den 6.3.2018, fra byggegrense mot sjø for 

oppføring av bygning (trandamperi) og kaianlegg på området. Dispensasjonen hadde vilkår 

om at tillatelsen faller bort dersom det ikke ble omsøkt byggetillatelse innen 3 år etter at 

tillatelsen ble gitt. Det blir ikke gått nærmere inn på den pågående tilsynssaken men kun 

selve byggesaken som er tatt til behandling. 

 



Administrasjonen fattet i vedtak DS 41/21 etter delegasjon fra Utvalg for plan, teknisk og 

miljø (PTM) følgende vedtak: 

 

 

 
 

Følgende begrunnelse er gitt for klagen: 

 



 

 
 

Vurdering: 

Klagefristen for vedtaket DS 41/21 er 3 uker fra at vedtaket er fattet, jfr. Fvl. § 29. Klagen ble 

mottatt den 23.6.2021. Klagen er således vurdert fremsatt i tide, jfr. Fvl. § 30 første setning. 

 

Kommunens avslag på rammetillatelse er begrunnet med: (Vedtaket ligger vedlagt i sin helhet) 

 



 
 

Ut fra klagen ser det ut til at det er følgende punkter som fremsettes mot at rammetillatelse 

ikke ble gitt: (Klagen ligger vedlagt i sin helhet) 

 

1. Tiltaket er ikke oppføring av nytt bygg, men tilbakeføring av et tidligere kaianlegg 

som dessverre ble slitt av tidens tann grunnet manglende bruk og vedlikehold. 

2. Tiltakshaver ønsker å få bygd opp igjen for å kunne styrke økonomien i sitt 

kombinasjonsbruk. Han har i dag 0,9 årsverk med sauedrift og leverte i fjord fisk for 

ca. 300 000 kr. Fiskeriet er altså en betydelig del av hans inntekter. 

3. På bakgrunn av usikker lønnsomhet ved å sette opp trandamperi så ble det valgt å gå 

ned til kun ett naust uten tekniske installasjoner. Naustet ønskes benyttet til speking 

av kjøtt fra gårdsbruket. Naustet er 4,7 meter høyt og damperiet var 5,3 meter høyt. Et 

trandamperi hadde også kunnet gitt en luktproblematikk for naboene. Naustet vil ikke 

skape lukt eller støy. 

4. Tiltakshaver får ikke nabo til å samtykke i gjenreisning ved å gi erklæring. Men er 

klar for å kle vegg mot nabo i brannhemmende materialer for å hensyn ta naboens 

eiendom. 

5. Om saksbehandlingen går så langt som å vedta riving bes det om at det kun pålegges å 

rive anlegg som er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen og at resten av kaianlegget 

får stå. 

 

I dette saksfremlegget vil det forsøkes å gjennomgå og vurdere hvert enkelt punkt fremsatt i 

klagen. 

 

Pkt. 1 – Tiltaket er en gjenoppbygning og tilbakeføring av tidligere kaianlegg: 

 

I forbindelse med søknad om dispensasjon for oppføring av bygning (Trandamperi) og 

kaianlegg nærmere sjøen ble det innlevert ett gammelt bilde fra området. 

 

 



Bildet er uklart og gir ikke noen klare referansepunkt i forhold til plassering eller 

størrelser på eiendommen. Ut over dette er det ingen opplysninger som er funnet i 

forbindelse med det tidligere bruket som stedfester tidligere byggverk. 

 

Dispensasjonen ble begrunnet med å ta vare på kulturarven og gjenskape et miljø som 

en gang fantes slik at det på sikt kan bli et sted en viktig del av kystkulturarven 

formidles. 

 

Av dette kan ikke kommunen se at det foreligger konkrete eller klare holdepunkter for 

at tidligere anlegg har en plassering tett inntil eiendommen gnr. 34 bnr. 18 i 

Brenngam. Plasseringen må derfor ta utgangspunkt i mottatt søknad og gjeldende 

lovverk for området. 

 

Pkt. 2 – Ønske om styrking av økonomi og kombinasjonsbruk for bedriften: 

 

Kommunen har forståelse for at bedriften ønsker styrking av økonomi og bruken av 

sin drift. En bruk av området til landbruksdrift er i tråd med gjeldende kommuneplans 

bestemmelser for området og vil således ikke kreve dispensasjon fra avstandskravet til 

sjø så lenge dette er en aktiv del av brukets virksomhet.  

 

Derimot må anleggene gjennomføres i tråd med bestemmelser satt i gjeldende lovverk 

som blant annet gjelder plassering etter Plan- og bygningsloven (Pbl) § 29-4. 

 

Pkt. 3 – Endring av planlagt trandamperi til å benyttes som naust for speking av kjøtt til 

gårdsdrift: 

 

Kommunen har tidligere kun gitt dispensasjon for gjenoppbygning av tiltak innenfor 

byggegrense mot sjø. En eventuell planlagt drift av et trandamperi vil ha krevd egen 

tillatelse. Av begrunnelsen til dispensasjonen fremstår planene mer som et 

museumsaktivt tiltak for å fremme kystkulturens kulturarv. 

 

Endring av planene til å gjelde naust og drift i forbindelse med eksisterende gårdsdrift 

vil således være en endring og behandles etter gjeldende regler.  

 

Mottatt søknad gjelder fortsatt en plassering med ca. 1,2 meters avstand til 

naboeiendom gnr. 34 bnr. 18 i Brenngam uten at nabo har samtykket til plasseringen.  

 

Pkt. 4 – Tiltakshaver får ikke samtykke fra nabo (GID 34/18) til planlagte tiltak: 

 

Av Pbl § 29-4 1. ledd skal byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og 

byggverkets høyde godkjennes av kommunen.  

 

Av 2. ledd fremgår det at hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, 

skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som angitt i forskrift eller som minst 

svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter. Det foreligger ingen andre 

bestemmelser i gjeldende planverk for området. 

 

I 3. ledd fremgår det at kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere 

nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense: 

 



a) når eier (fester) av naboeiendommen har skriftlig gitt samtykke eller 

b) ved oppføring av frittliggende garasje, uthus eller lignende mindre tiltak 

 

Det omsøkte og planlagte tiltaket (bygninger og kaianlegg) vil i sin helhet utgjøre et større 

tiltak og vil derfor ikke være å anse som et mindre tiltak etter pkt. b). Den andre 

muligheten er at nabo samtykker til en plassering nærmere enn oppgitt avstander i 2. 

ledd. 

 

Slik kommunen oppfatter situasjonen er ikke eier av eiendommen gnr. 34 bnr. 18 

villig til å gi erklæring om samtykke til omsøkte tiltak. Det antas derfor at nabo er 

imot en plassering nærmere enn angitt i plan- og bygningsloven. 

 

Som det fremgår av bestemmelsen kan kommunen godkjenne en plassering nærmere 

enn angitt i planverk og lovverk. Eventuelt behandle en dispensasjon for plassering 

nærmere nabogrense. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering sees det ikke at det foreligger klare forhold som 

taler for en plassering som omsøkt. Det menes at det er fult mulig å etablere byggverk 

til planlagt drift hvor avstandskravet til nabogrense er ivaretatt. Selv om søker 

beskriver muligheten for å kle vegg mot nabo i brannhemmende materialer vil bygget 

og kaianleggets utforming utgjøre et vesentlig anlegg tett opp til nabogrense. Lengden 

på planlagt bygg er oppgitt til 8,1 meter og utenfor dette anleggelse av kaianlegg på 

20 meter ut mot og i havet. Altså vil byggverkets flate mot nabogrense utgjøre 28,1 

meter. 

 

 

Pkt. 5 – Dersom det kreves riving bes det om at dette kun gjelder anlegg innenfor 4 meters 

avstand til nabogrense:  

 

Her er det kun byggesaken og dens avslag som er under behandling. Når det gjelder 

oppfølgingen av det ulovlige tiltaket vil dette bli behandlet i egen sak. 

 

Hva som blir vedtatt og eventuelle muligheter for endring av byggesak for å bringe 

forholdet i orden vil bli tatt i egen sak. 

 

 

Etter gjennomgang av mottatt klage på kommunens vedtak DS 41/21 om avslag på 

rammetillatelse for plassering av byggverk nærmere enn 4 meter til nabogrense sees det ikke 

at det har fremkommet argumenter av slik størrelse eller vekt at vedtaket om avslag bør 

endres. Det menes fremdeles at det er fult mulig å etablere et byggverk som tar hensyn til en 

plassering i tråd med lovverket 4 meter fra nabogrense. 

 

Det at nabo her ser ut til å ikke være villig til å samtykke til en plassering nærmere enn 4 

meter til sin grense for planlagte tiltak veier tyngre og kommunen vil / bør ikke vedta en 

plassering mot dette ønsket. Det er utfra gjennomgangen og dokumentene ingen argumenter 

som er av slik størrelse eller vekt at tiltaket bør godkjennes fremfor naboeiers ønske. 

 

Etter en helhetsvurdering menes det at det ikke er innkommet argumenter som endrer 

tidligere vedtak DS 41/21 og det anbefales derfor at klagen ikke tas til følge.  

 



 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


