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Arkivsak: 16/517   

Sakstittel:  KLAGE PÅ VEDTAK OM BRUKSENDRING AV EKSISTERENDE 

BYGG I BJØRNVIKA  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Det vises til deres klage på vedtak PS 60/16, datert 6.6.2016, fra Formannskapet 

vedrørende dispensasjon og bruksendring av eksisterende fangsthytte (laksehytte) og 

næringstomt på eiendommen gnr. 40 bnr. 1 fnr. 4 i Bjørnvika til fritidshytte og 

fritidstomt. 

 

2. I henhold til forvaltningsloven § 33 tas klage til følge og vedtak PS 60/16 omgjøres. 

Det gis ikke dispensasjon, iht. plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-2, fra kommunens 

kommuneplan LNF-C sone for bruksendring av eksisterende bygning/ tomt for 

fangstformål til fritidsformål. Det gis heller ikke bruksendring fra fangstformål til 

fritidsformål for bygning/ tomt iht. Pbl § 20-1 d). Når det gjelder dispensasjon fra 

100-metersbeltet (Pbl § 1-8) viser det seg at eksisterende bygning ligger utenfor dette 

beltet og trenger derfor ikke dispensasjon. 

 

Tiltaket vil medføre vesentlig tilsidesettelse av kommunens kommuneplan (LNF-C 

sone) og skape presedens for tilsvarende bygninger i kommunen. Samtidig befinner 

bygningen seg innenfor utløpssonen for snøskred og det vil være uheldig å tillate 

fritidsformål i dette området. 

 

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. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

1. Klage fra Fylkesmannen i Finnmark, datert 8.7.2016. 

2. Tilsvar fra søker på mottatt klage, datert 20.8.2016. 

3. Formannskapets vedtak PS 60/16 fra møte den 6.6.2016. 

4. Saksfremlegg til sak PS 60/16 

5. Kart over omsøkt område. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 



Lebesby kommune ved Formannskapet vedtok i sak PS 60/16 den 6.6.2016 å innvilge 

dispensasjon fra Plan- og bygningsloven (Pbl) § 1-8, samt bruksendring av bygning/ tomt for 

fangstformål til fritidsformål. I tillegg ble det gitt tillatelse etter Pbl § 20-1 d) for 

bruksendring av fangstbygning til fritidshytte. 

 

Kommunens vedtak er begrunnet med følgende: 

«Etter kommunens helhetsvurdering vil en eventuell dispensasjon for bruksendring av 

bygningen/ tomten til fritidsformål medføre at enn tilsidesetter vesentlig kommunens 

kommuneplan (LNF-C sone), men siden det har vært gitt tilsvarende tillatelser til 

bruksendring tidligere, så vil likebehandlingsprinsippet veie tyngre i denne saken. Det 

vurderes at omfanget av slike hytter i kommunen er så lite at det ikke vil representere 

noen sjenanse eller hinder for ferdsel eller allmenn bruk av områdene.» 

 

Lebesby kommune har mottatt klage fra Fylkesmannen i Finnmark, datert 8.7.2016, på 

kommunens vedtak PS 60/16. Klagen er fremsatt i rett tid, jfr. Forvaltningsloven. 

 

Fylkesmannen i Finnmark har oppgitt følgende begrunnelse for sin klage. 

 

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 stiller 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. 

 

Etter kommunens vurdering vil en dispensasjon for bruksendring av laksehytte til 

fritidshytte som omsøkt medføre at kommunens kommuneplan (LNF-C sone) 

tilsidesettes vesentlig. Kommunen gir likevel dispensasjon og begrunner dette med at 

det tidligere er innvilget tilsvarende saker i kommunen. Fylkesmannen kan ikke se at 

vi har mottatt søknader om bruksendring fra næringshytte/ laksehytter til fritidshytter i 

Lebesby kommune tidligere. Dersom kommunen tidligere har gitt tillatelse til 

bruksendring uten foregående høring, så vil det kunne være en saksbehandlingsfeil 

som dermed ikke kan vektlegges i denne saken. 

 

I følge § 1-8 i plan- og bygningsloven skal det i 100-metersbeltet langs sjøen «tas 

særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 

interesser». I statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 

langs sjøen heter det at utbygging bør så langt som mulig lokaliseres til områder som 

er bebygd fra før, slik at utbyggingen skjer mest mulig konsentrert. Utbygging i urørte 

områder med spesielle friluftsinteresser, natur- og landskapskvaliteter eller 

kulturminneinteresser skal unngås. Det gjelder for eksempel utbygging i kyst- og 

fjordlandskaper med spesielle kvaliteter, jamfør punkt 7.2 i planretningslinjene. I 

statlig planretningslinje åpnes det for at det etter en konkret vurdering kan være 

grunnlag for å tillate visse tiltak nært sjøen. Her nevnes ikke fritidsbebyggelse. 

 

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

bygningsloven understreker 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 og i statlige planretningslinje for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs sjøen. 

 

All utbygging og arealbruk bidrar til endringer i landskapet. Det er ikke 

fritidsbebyggelse i Bjørnvika og omkringliggende områder. Slike områder uten 

fritidsbebyggelse blir det færre og færre av. De er derfor en kvalitet i seg selv. Også 

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. 

 

Vi har også lagt vekt på at det ikke knytter seg samfunnsinteresser til omsøkte tiltak. 

 

Etter Fylkesmannen sin vurdering er kommunen sitt vedtak i strid med både 

kommuneplanens arealdel og nasjonale interesser i strandsonen. 

 

Kommunen har i sin behandling av saken ikke klarlagt hvilke konsekvenser ett 

inngrep som omsøkt vil få for landskapskvalitetene i området, herunder konsekvenser 

for verdiene i 100-metersbeltet langs sjø. Kommunen har heller ikke vurdert de 

miljørettslige prinsippene i naturmangfoldsloven §§ 8 – 12, herunder blant annet føre-

var-prinsippet, presedensvirkning og samlet belastning. 

 

Fylkesmannen påklager med dette kommunens vedtak. Vi ber om at kommunen 

omgjør sitt vedtak fattet i Formannskapet den 6. juni 2016 i sak PS 60/12. 

 

Vi ber samtidig om at vedtaket ikke iverksettes før klagen er avgjort, jamfør 

forvaltningsloven § 42 om utsatt iverksetting av vedtak. 

 

På bakgrunn av mottatt klage fra Fylkesmannen i Finnmark ble søker tilskrevet, brev datert 

18.7.2016, med opplysning om klagen og muligheten for å gi tilsvar på klagen før kommunen 

behandlet klagen. Fristen ble satt til 22.8.2016. 

 

Lebesby kommune mottok den 20.8.2016 tilsvar fra søker Signe Elisabeth Sørensen på 

klagen fra Fylkesmannen i Finnmark. 

Søker har gitt følgende tilsvar: 

 

Etter å ha lest gjennom klagen fra Fylkesmannen Fylke finner jeg at det igjen er tuftet 

på uvitenhet omkring det aktuelle området sammen med kare feil hva gjelder hyttens 

plassering fra strandsonen. 

 

Jeg er godt kjent med artsmangfoldet da jeg er spesielt interessert i natur og har hatt 

ekstra utdanning (90 stp) i naturfag som en del av min lærerutdannelse. Når det 

gjelder Naturmangfaldslova som klager viser til stiller jeg meg uforstående til 

begrunnelsen. Dette er en hytte som blir brukt gjennom året, men da er adkomsten ved 

båt, snøscooter eller til fots. På snø forekommer det ikke kontakt med art, enten det er 

snakk om flora eller vilt. Fra sjøen så er det snakk om å fortsatt bruke oppgåtte stier. 

 



De som kjenner området skjønner nok også at denne påstanden fra Fylkesmannen 

faller litt på sin egen urimelighet. 

 

Strandsonen håper jeg ikke igjen kommer opp som tema. Hytta ligger IKKE innenfor 

denne, altså mer enn 100 m fra høyeste høyvann. Dette ble fastslått under 

saksbehandlingen i Formannskapet. Faren for at noen fordrives fra området er videre 

en påstand som jeg finner underlig fremmes som et poeng i klagen. 

 

Nasjonale interesser i Bjørnvika? Vi har tilbrakt over 70 døgn siden overtakelsen og 

ennå ikke sett en eneste person i området. Som jeger har jeg vært i området ved og i 

fjellene ovenfor Bjørnvika, men har ennå til gode å treffe på noen. 

 

De som kjenner området vet at det er vanskelig å lande der med båt. En skal være 

svært godt kjent sammen med godt utstyr for å tilbringe tid på land. 

 

Jeg finner ikke at kommunen trenger til å skjele til Naturmangfaldslova i denne saken. 

Bygningen har stått der i mange år. Området har vært brukt i uoverskuelig lang tid, 

der viser tuftene på sørsiden av elven. Der har det vært dyrket mark og husdyr på 

beite, som så mange andre plasser i Lebesby kommune. 

 

Som jeg leser klagen fra Fylkesmannen, så er den basert på liten eller ingen kunnskap 

om området. Vår bruk tilfører ingen nye bygg, ingen utvidelse av eksisterende bygg. 

Det medfører ingen barmarkskjøring, ingen endringer i strandsonen og eller 

fordrivelse av allmennheten. 

 

Vurdering: 

Etter nærmere gjennomgang ser det ut til at bygget ikke er innenfor 100 metersbeltet fra 

strandlinjen ved alminnelig høyvann. Bygget ligger i grenselandet mot 100 metersbeltet. Etter 

kommunens vurdering vil ikke det omsøkte tiltaket få nevneverdige konsekvenser i forhold 

til landskapskavliteten eller konsekvenser for verdiene i 100 metersbeltet dette da bygningen 

allerede er oppført og plassert på et høyere nivå i terrenget enn selve strandsonen. Det er 

derfor ikke behov for dispensasjon iht. plan- og bygningslovens § 1-8. 

 

Naturmangfoldsloven: 

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. 

 

Området er dekket av lyngbelagt fastmark og stein. Det er ellers 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 bygning 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 oppført bygning i området. Området er i dag i bruk og 

planlagte tiltak vil ikke vesentlig forverre situasjonen for økosystemet i området. Når det 

gjelder belastningen sees det ikke at fritidsbruken kan sies å være større enn eventuell dagens 

bruk som fangsthytte. 

 

§ 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: 

Adkomsten til området er i dag fortrinnsvis ved båt. Ellers er området tilgjengelig fra 

landsiden vi gange og snøscooter. Snøscooter vil være avhengig av dispensasjon fra 

motorferdselloven da det ikke går snøscooter løyper til området.  

 

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. 

 

Det er også stilt spørsmål fra Fylkesmannen om kommunen tidligere har gitt tillatelse til 

bruksendring av næringshytter/ laksehytter til fritidshytter i Lebesby kommune. Etter det 

administrasjonen har registret er det ikke gitt tillatelse tidligere for bruksendring av 

næringshytter/ laksehytter. Den seneste næringsbygningen som ble bruksendret var ei 

eksisterende utmarkskoie på gnr. 32 bnr. 1 ved Guvvacohkka. Denne har vært på høring oss 

berørte parter.  

 

Den nåværende bygningen (laksehytte) ligger innenfor et utløpsområde for snøskred fra 

fjellsiden. Ved opphøring av driften ved bygningen kan kommunen kreve denne fjernet. 

Dersom det gis tillatelse til fritidsformål vanskeliggjør dette muligheten for å fjerne bygget. 

Samtidig godtar kommunen beboelse innenfor skredutsatt område og dette er uheldig. 

 

Når det gjelder presedensen av tillatelsen så må denne vurderes særskilt i hver enkelt sak, 

men det er ingen spesielle forhold rundt den eksisterende bygningen som skiller denne fra 

tilsvarende bygninger i de øvrige viker og fjorder i kommunen. Dette kan derfor medføre at 

det åpnes for at øvrige fangsthytter/ laksehytter også vil kunne søkes omgjort til fritidsformål. 

 

Etter en samlet vurdering vil bruksendring av bygningen til fritidshytte medføre at enn 

vesentlig tilsidesetter kommunens kommuneplan (LNF-C sone) og skaper presedens for 

tilsvarende bygninger (laksehytter) i kommunen. 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. Samtidig ligger bygningen innenfor utløpssonen for 

snøskred. 

 

Etter en helhetsvurdering og på bakgrunn av ovenstående, samt tidligere utredninger 

anbefales det at klage fra Fylkesmannen i Finnmark tas til følge og vedtak PS 60/16 

omgjøres. Det anbefales at det ikke gis dispensasjon/ tillatelse for bruksendring av bygning/ 

eiendom fra laksehytte/ næringsformål til fritidsformål. Tiltaket vil medføre vesentlig 

tilsidesettelse av kommunens kommuneplan (LNF-C sone) og skape presedens for 

tilsvarende bygninger i kommunen. Samtidig befinner bygningen seg innenfor utløpssonen 

for snøskred og det vil være uheldig å tillate fritidsformål i dette området. 

 

Dersom det ikke gis medhold til klagen, men Formannskapets vedtak PS 60/16 fra møte den 

6.6.2016 opprettholdes, så må det i vedtaket henvises til at vedtaket oversendes 

Fylkesmannen. Samtidig må det tas stilling til forvaltningsloven § 42 om utsatt virkning av 

vedtaket inntil endelig vedtak hos Fylkesmannen er avgjort. Vedtaket kan utformes slik: 



 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtak PS 60/16, datert 6.6.2016, fra Formannskapet opprettholdes. 

I henhold til Forvaltningsloven (fvl) § 42 «utsatt iverksetting av vedtak» besluttes det 

at vedtaket ikke skal iverksettes før klagen er endelig avgjort. 

Saken sendes Fylkesmannen i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. 

 

Vedtaket om å opprettholde kommunens vedtak er ikke klagerett på. Dette da saken 

oversendes Fylkesmannen for endelig vedtak. Dersom kommunen gir klager medhold og 

omgjør vedtaket vil dette ha klagerett som andre enkeltvedtak. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


