
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 21/255   

Sakstittel:  KLAGE PÅ VEDTAK PS 22/21 FRA PTM - OPPFØRING AV 

PLASTLAGERHALL TILKNYTTET VELFERDSBYGNING PÅ KALAK  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Det vises til mottatte klage fra SalMar Farming, brev datert 4.6.2021, på Utvalg for plan, 

teknisk og miljø (PTM) sitt vedtak PS 22/21 fra møte den 25.5.2021 om avslag på 

dispensasjon for oppføring av plastlagerbygg på eiendommen gnr. 23 bnr. 80 i Kalak. 

 

Klage tas ikke til følge. 

 

Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) sitt vedtak PS 22/21 fra møte den 25.5.2021 

opprettholdes. 

 

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

(Pbl) § 1-9. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

1. Klage på politisk vedtak, brev datert 4.6.2021 

2. Kommunens vedtak PS 22/21 fra PTM møte den 25.5.2021. 

3. Saksfremlegg for vedtak PS 22/21 til møte i PTM den 25.5.2021. 

4. Uttalelse; Troms og Finnmark Fylkeskommune, brev datert 21.4.2021. 

5. Oversiktskart 

 

Andre dokumenter: 

1. Klage underskrevet av SalMar Farming AS (Bilde) 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottok den 10.6.2021 klage, datert 4.6.2021, på politisk vedtak i 

Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) PS 22/21 fra møtet den 25.5.2021. 

 

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

 

Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) fattet i vedtak PS 22/21 følgende vedtak: 

 



 

 
 

Følgende begrunnelse er gitt for klage: 

 



 



 
 

 

Vurdering: 

Klagefristen for vedtaket PS 22/21 er 3 uker fra at vedtaket er fattet, jfr. Fvl. § 29. Klagen ble 

mottatt 10.6.2021. Klagen er således fremsatt i tide, jfr. Fvl. § 30 første setning. 

 

Ut av klagen ser det ut til at det er følgende punkter som fremsettes mot at dispensasjonen 

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

 

1. Uttalelsen fra Troms og Finnmark Fylkeskommune (TFFK) er en anbefaling om å 

stille krav om reguleringsplan. Dette da mange mindre tiltak i området i sum kan 

skape et behov for en forsvarlig planavklaring, og dermed utløse krav om 

reguleringsplan. Tiltaket kommer ikke i konflikt med kulturminner. 

 

2. SalMar Farming kan berolige kommunen med at lagerhallen er det siste bygget som 

føres opp på eiendommen og at det i en eventuell reguleringsplan ikke vil være 

regulert inn annen bebyggelse enn velferdsbygget og tiltenkte lagerhall. 

 



3. Utnyttelsesgraden er 9,7 % noe som tilsier at eiendommen fremdeles har spredt 

bebyggelse. 

 

4. Alt av containere og utstyr som nå er spredt rundt på eiendommen vil bli flyttet inn i 

plasthallen. Ved ny hall vil området bli mye ryddigere og penere. 

 

5. Plasthallen bidra til å opprettholde driften til SalMar i Kalak og sikre arbeidsplasser. 

Med ny hall vil de ansatte får en mye bedre bestandig arbeidssituasjon enn det som 

har vært tilfellet tidligere. 

 

Det er også oppgitt konsekvenser av vedtaket om ikke å gi dispensasjon for lagerhall: 

 

 Dersom søker ikke får dispensasjon til å sette opp plasthallen nå før sommeren 2021 

vil området forbli slik det er i dag. Containerhuset består og utstyret må lagre 

utomhus. 

 Det vil ikke være aktuelt å starte en reguleringsplanprosess. En slik prosess vil ta alt 

for lang tid å gjennomføre og være kostnadskrevende kun for å få satt opp en 

plasthall. På sikt får SalMar Farming eventuelt vurdere annen lokasjon. 

 Det er viktig for SalMar Farming å tilrettelegge for de ansatte, inkludert lærlingene, 

slik at de har best mulig arbeidsforhold i le for vær og vind, som det er mye av her vi 

bor. I tillegg ønsker vi å rydde opp på området, slik at det ikke er til sjenanse for 

andre. 

 Vi håper Lebesby kommune tar klagen til følge og gir SalMar Farming tillatelse til å 

sette opp lagerhallen innenfor LNFR område. Det vil, som nevnt tidligere, ikke 

komme flere søknader om utbygging på eiendommen. 

 

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

klagen. 

 

Pkt. 1 – Uttalelsen fra TFFK og krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan for 

området; 

 

Som det fremgår av uttalelsen fra TFFK, datert 21.4.2021 (Se vedlegg nr. 4), er det kun 

gitt en planfaglig anbefaling til Lebesby kommune som planansvarlig etter Plan- og 

bygningsloven (Pbl) § 12-1 hvor Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet 

reguleringsplan for de områder i kommunen hvor dette følger av loven eller av 

kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre forsvarlig og 

gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte 

private og offentlige interesser. 

 

Som det fremgår av saksfremlegget utarbeidet til PTM møte den 25.5.2021 utgjør den 

nye plasthallen et areal med BYA – 288 m
2
 og medtatt tidligere velferdsbygning med 

BYA – 123 m
2
 så vil den samlede massen i LNFR-området utgjøre BYA – 411 m

2
.  

 

Plasseringen her er planlagt etablert i regulert LNFR-område (Landbruk, Natur, Friluftsliv, 

samt Reindrift) hvor oppføring av bygninger som ikke er en del av stedbunden næring 

ikke tillates. Så spørsmålet er her om kommunen vil tillate oppføring av 411 m
2
 

bebyggelse i område avsatt til LNFR-område hvor slik bygninger ikke tillates etter 

plan. 

 



Som nevnt i saksfremlegget har kommunen åpnet opp for at det i områder avsatt i 

kommuneplanens arealdel til spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse (LS) kan 

tillates oppføring av 500 m
2
 nytt BRA (Bruksareal) på næringsbebyggelse før det 

stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan. Dette er en KAN bestemmelse som 

betyr at det kan være forhold som krever utarbeidelse av reguleringsplan også ved 

mindre arealer. 

 

Spørsmålet blir derfor om kommunen vil åpne for at denne regelen også skal kunne 

gjelde for regulert LNFR-område av kommunens arealplan som ble vedtatt 2. 

september 2019 av Kommunestyret. 

 

Det er ingen unike eller spesielle forhold med fergekaien i Kalak som gjør at en 

dispensasjon fra LNFR-området for oppføring av bebyggelse opp mot 500 m
2
 BRA 

ikke skaper presedens i kommunens øvrige LNFR-områder. Den eneste 

begrensningen som eventuelt kan tas er at området er i lavereliggende terreng og nært 

tilknyttet eksisterende veinett. 

 

Ut fra størrelsen er det vurdert at 411 m
2
 BYA ny bebyggelse i et LNFR-område hvor 

det tillates 0 m
2
 BRA / BYA bebyggelse kommer inn under Pbl § 12-1 tredje ledd for 

større bygge- og anleggstiltak og andre vesentlige virkninger for miljø og samfunn 

som krever reguleringsplan. 

 

En dispensasjon for oppføring av Plasthall vil skape presedens og vesentlig tilsidesette 

gjeldende bestemmelse av kommunens vedtatte kommuneplan (KPL 5438-2016-02). 

Det opprettholdes derfor innstillingen om avslag på dispensasjon etter Pbl § 19-2. 

 

På bakgrunn av fremsatt hastverk i form av avgjørelse før sommeren og siste avsatte 

PTM møte før sommeren. Så er ikke klagen oversendt TFFK til uttalelse i forkant av 

saksbehandlingen. Ut fra kommunens syn vil det ved å oversende vedtaket til TFFK i 

ettertid sikre deres medvirkning. De vil da ha klagerett på kommunens vedtak dersom 

PTM tar klagen til følge og vedtar oppføringen av plasthallen. Det er lagt vekt på at 

TFFK kun har anbefalt i sin uttalelse. 

 

Pkt. 2 – Lagerhallen vil bli den siste bygget som oppføres og i en eventuell reguleringsplan 

ville det ikke vært regulert inn annen bebyggelse en de planlagte bebyggelsene; 

  

Det er greit at dagens planer for SalMar Farming tilsier at det kun er behov for 

oppførte velferdsbygning og det planlagte plasthallen, men dette vil ikke hindre at det 

i fremtiden ikke kan komme dispensasjonssøknader eller behov for endringer som 

medfører at nye søknader må behandles i strid med bestemmelsene i vedtatte 

kommuneplan. 

 

Kommunen kan gi dispensasjon og sette vilkår om at dette er siste bygning som 

tillates oppført og at all videre oppføring må skje etter utarbeidelse av reguleringsplan. 

 

Uavhengig av dette vilkåret vil en innlevering av ny dispensasjonssøknad i området 

fremdeles kreve at kommunen må realitetsbehandle denne i forhold til Pbl kap. 19 om 

dispensasjon og ta stilling til om tillatelse kan gis.  

 



Argumentet her vil kun utgjøre et moment i forhold til om kommunen vil tillate 

oppføringer av næringsbebyggelse av en vis størrelse før kravet om utarbeidelse av 

reguleringsplan skal utløses for det regulerte LNFR-området. Slik som kommunen har 

valgt å bruke på de regulert områdene for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse 

(LS) i samme plan. 

 

Pkt. 3 – Utnyttelsesgraden er 9,7 % noe som tilsier at eiendommen fremdeles har spredt 

bebyggelse; 

 

Her vil det være litt det samme som under pkt. 2. Uavhengig om grunneiendommen er 

stor eller liten vil det fremdeles være utnyttelsesgrad større enn 0 % i regulert område 

hvor utnyttelsesgraden for planlagt bebyggelse skal være 0 %. 

 

Se besvarelse pkt. 1 og 2 ovenfor. 

 

Pkt. 4 – Ny hall vil gjøre området ryddigere og penere ved at containere og utstyr blir flyttet 

inn i plasthallen; 

 

Ved oppføringen av lagerhall vil dette medføre at behovet for utvendig lager vil være 

mindre og kanskje ikke behov for. Det sees positivt på at søker ønsker å holde 

arealene ryddige og pene. 

 

Plan- og bygningsloven (Pbl) har allerede bestemmelser som styrer orden på og bruk 

av ubebygd areal. Av Pbl § 28-5 fremgår det at: 

 

«Ubebygd areal i bebygde områder skal holdes i ryddig og ordentlig stand. 

Kommunen kan forby lagring eller annen bruk av ubebygd areal, når det etter 

kommunens skjønn vil gjøre opphold eller ferdsel farlig, virke sterkt 

skjemmende eller være til vesentlig ulempe. Der forhold ved lagring og annen 

bruk eller terreng i nærheten av byggverk kan gjøre opphold og ferdsel farlig, 

kan kommunen pålegge eier å gjennomføre sikringstilstand.» 

 

Som det fremgår av bestemmelsen ovenfor er det krav til at områdene er ryddige og i 

ordentlig stand uavhengig av oppførelsen av lagerhall. Kommunen kan sette vilkår for 

dispensasjonen at ubebygd areal ikke kan nyttes til lagring, men det spørs om dette vil 

etterkommes av for eksempel andre aktører som eventuelt overtar området i 

fremtiden.  

 

Normalt vil kommunen i planbestemmelser gi føringer for hvordan områdene kan 

nyttes eller ikke nyttes. Ved reguleringsplan kan det lages en bestemmelse om at 

utvendig lagring på området ikke tillates. 

 

Pkt. 5 – Plasthallen vil opprettholde driften og sikre arbeidsplasser. Ansatte får en mye 

bedre bestandig arbeidssituasjon og le mot vær og vind; 

 

Av klagen er det ikke oppgitt nærmere utredning eller beskrivelse av hvordan 

plasthallen opprettholder driften og sikrer arbeidsplasser. Av tolkningen av klagen 

som en helhet sees det ikke at dersom det ikke gis dispensasjon for plasthallen så vil 

SalMar Farming sin drift opphøre og forsvinne. Eller at dette medfører at ansatte sies 

opp.  



 

Derimot sees det at lagerhallen vil medføre at større deler av arbeidet som i dag gjøres 

ute vil kunne tas inn i hallen og således skape le mot vær og vind. Dersom lagerhallen 

ikke gis dispensasjon vil fremdeles de ansatte ha mulighet til å komme seg i sikkerhet 

og inn i varmen ved å benytte det tillatte velferdsbygningen, men noe av driften vil 

fremdeles måtte skje utendørs. 

 

 

Av gjennomgangen av mottatte klage sees det ikke at det har fremkommet argumenter av slik 

størrelse eller vekt at innstillingen fra tidligere saksforberedelse endres. Det menes fortsatt at 

det å tillate oppføring av ytterligere 288 m
2
 BYA lagerhall i tillegg til velferdsbygningen med 

123 m
2
 i et LNFR-område hvor det ikke tillates oppføring av bebyggelse ved bruk av 

dispensasjon er uheldig. 

 

En tillatelse av dispensasjon vil medføre presedens for de øvrige LNFR-områdene som ligger 

i lavereliggende terreng og nært tilknyttet eksisterende veinett. Det menes at slik større 

utbygging bør skje gjennom utarbeidelse av reguleringsplan i LNFR-områder. 

Reguleringsplanen vil da også klarlegge området som en helhet både for dagens drift, men 

også for fremtidige utvidelser og bruk. Samtidig vil en detaljreguleringsplan påse at 

offentligheten gis mulighet til å medvirke i prosessen. 

 

Slik saken står i dag vil det her kun være et spørsmål om hva enn ønsker som kommune å 

tillate utført via dispensasjon før plankravet skal utløses. Og hva kommunen ønsker å etablere 

i LNFR-område i forhold til størrelse og bruk. 

 

Dersom PTM allikevel ønsker å gi dispensasjon må denne begrunnes godt, da denne vil gi 

føringer for andre tilsvarende dispensasjoner i LNFR-områder. Det bør også vurderes å sette 

vilkår for dispensasjonen slik som fremtidig bebyggelse, utvendige lagringer, osv. Samtidig 

vil vedtaket måtte sendes til TFFK som eventuelt kan klage på kommunens vedtak. 

 

I forrige saksfremlegg ble det gitt oppsett for alternativ vedtak dersom PTM ønsket å gi 

dispensasjon fra gjeldende plan og ikke kreve utarbeidelse av reguleringsplan. Det henvises 

til denne og gjengis derfor ikke i dette vedtaket. PTM bør få med i vedtaket at klagen tas til 

følge og at PTM gir dispensasjon. Vedtaket må som sagt begrunnes godt. 

 

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

tidligere vedtak i PS 22/21 og det anbefales derfor at klagen ikke tas til følge. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


