
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 17/734   

Sakstittel:  KLAGE - PS 33/17 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR 

BRUKSENDRING AV BOLIGTOMT TIL GARASJETOMT  

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

Klagen tas ikke til følge. 

 

Vedtak fra utvalg for plan, teknisk og miljø med saksnr PS 33/17, fra møte den 05.10.17, 

opprettholdes. 

 

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

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Klage på kommunens vedtak PS 33/17 i utvalg for plan-, teknisk og miljø, datert 

25.10.17. 

2. Vedtak PS 33/17 fra møte i PTM den 05.10.17. 

3. Saksfremlegg til PS 33/17 i møte for PTM den 05.10.17. 

4. Søknad om dispensasjon, datert 26.06.17. 

5. Situasjonskart. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt klage på vedtak PS 33/17 fra møtet i Utvalg for Plan-, teknisk 

og miljø den 05.10.17. Det ble her gitt avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 

Kjøllefjord byplanvedtekter (PlanID: 2022194801) sin bestemmelse om boligformål for å 

benytte eiendommen gnr. 36 bnr. 167, Johan Salmillas veg 38, til garasjeformål. 

 

Begrunnelse fra klager: 

Viser til vedtak gjort i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 05.10.2017, saksnr PS 

33/17, om ikke å gi dispensasjon. Jeg vil med dette klage på vedtaket. Min 

begrunnelse for å klage på vedtaket, ligger i at eiendommen det søkes om å 

omdisponere fra boligtomt til garasjetomt er følgende: 

 

- Eiendommen det søkes å om dispensasjon for er på knappe 300 kvadratmeter og 

ligger i sterkt skrånende terreng. Dårlig utsikt og bortgjemt i forhold til hva som 

kreves av en tomt for å etablere et nybygg. 

 

- Huset som står på eiendommen det søkes om dispensasjon for er kledd med 

eternittplater og kan falle ned når som helst. Husveggen nedover buler utover mot 

Johan Salmillas vei, og er således en potensiell fare. I første omgang for 

mennesker som passerer, og da spesielt barn som måtte være i nærområdet når 



det skjer, men det er også en fare fordi det er asbest i kledningen som da vil kunne 

spres i nærområdet når det faller. 

 

- Da vi i sommer kjøpte huset vi bor i, Johan Salmillas vei 36, var det en del av 

planen med å bosette seg her, å kjøpe den gjeldende eiendommen det søkes 

dispensasjon for, og benytte den som garasjetomt. På eiendommen vi bor, har vi 

boligflate på 85 kvadratmeter og innkjøringspartiet som er noen lunde slett. Ellers 

er eiendommen vår i sterkt skrånende terreng og således ikke egnet for å bygge 

noe mer her. 

 

- Jeg kan ikke se for meg at vi som småbarnsfamilie på sikt kan bosette oss her i 

Kjøllefjord helt uten lagringsplass oppbevaring av redskaper, rekreasjonsutstyr 

og alt en moderne familie trenger til de forskjellige årstider for å trives her langt 

mot nord. 

 

Kommunens vedtak med begrunnelse: 

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

reguleringsplan Kjøllefjord byplanvedtekter (PlanID: 2022194801) sin bestemmelse 

om boligformål for å benytte eiendommen gnr. 36 bnr. 167 til garasjeformål. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil en eventuell dispensasjon fra det regulerte 

boligformålet medføre en vesentlig tilsidesettelse av gjeldende reguleringsplan. Det 

foreligger heller ikke vesentlig større fordeler for å ta i bruk tomten til garasjeformål, 

fremfor de ulemper som skapes ved at kommunen mister en boligtomt, samtidig med 

at dispensasjonen åpner for at kommunens øvrige boligområder også kan bli utsatt for 

tilsvarende dispensasjoner i henhold til presedens og likebehandling. 

 

Uttalelse fra andre myndigheter: 

Lebesby kommune sendte tidligere dispensasjon på høring den 3.7.2017. Finnmark 

fylkeskommune og Sametinget svarte innenfor fristen og hadde ingen merknader. 

Fylkesmannen i Finnmark har ikke svart så det ble derfor antatt at de ikke hadde 

merknader til søknaden. 

 

På bakgrunn av at ingen av de sentrale høringspartene hadde merknader til søknaden 

har kommunen vurdert at klagen ikke behøves å sendes ut på ny høring til 

sektormyndighetene. 

 

 

Vurdering: 

Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) vedtok den 05.10.17 PS 33/17 og kommunen mottok 

klage den 25.10.17. Iht. Forvaltningsloven (Fvl) § 29 er fristen for å klage 3 uker fra det 

tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Enkeltvedtak kan 

påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. 

 

Lebesby kommune har mottatt klage på kommunens vedtak PS 33/17 innenfor fastsatt 

klagefrist. 

 

I klagen på vedtak PS 33/17 er det følgende hovedmomenter som fremlegges: 

 



a) Eiendommen er på knappe 300 kvadratmeter og i sterkt skrånende terreng. Dårlig 

utsikt og bortgjemt i forhold til hva som kreves av en tomt for å etablere et nybygg. 

 

b) Huset tilstand og fare for omgivelsene. Kledd med eternittplater og kan falle ned når 

som helst. Husveggen nedover buler utover mot Johan Salmillas veg. 

 

c) Ved kjøp av nabotomten var kjøp av omsøkte tomt en del av planen. Kjøpt eiendom 

har en boligflate på 85 kvadratmeter og innkjøringsparti som en noen lunde slett. 

Ellers er eiendommen sterkt skrånende terreng og ikke egnet for å bygge på. 

 

d) Småbarnsfamilie kan ikke etablere seg i Kjøllefjord uten lagringsplass. Kan ikke se for 

seg at barnefamilier på sikt kan bosette seg i Kjøllefjord helt uten lagringsplass 

oppbevaring av redskaper, rekreasjonsutstyr og alt en moderne familie trenger til de 

forskjellige årstider for å trives her. 

 

Vurdering av pkt. a): 

Tomten på den aktuelle eiendommen er ca. 350 m
2
 og deler av terrenget er skrånende med 

stein/ fjell masser. Flere eksisterende eiendommer i nærheten har samme størrelse og 

utfordringer i forhold til terrenget. Det er også slik at i boligfelt vil det alltid være 

eiendommer hvor sikten er dårligere og bortgjemt, men dette er ikke avgjørende i forhold til 

om enn kan etablere seg på tomten. Det er fult mulig å gjøre inngrep i fjellet for å øke arealet 

for bebyggelse. Det er også mulig å bygge på en slik måte at enn bygger seg oppover i 

terrenget. 

 

Vurdering av pkt. b): 

Tilstanden på det eksisterende bygget vil ikke ha betydning i forhold til vurderingen av om 

omgjøring av avslaget på dispensasjon for bruksendring av boligtomt til garasjetomt bør 

endres. Iht. Pbl § 31-3 fremgår følgende: «Eier eller den ansvarlige plikter å holde byggverk 

og installasjoner som omfattes av denne lov i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade 

på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, og slik at de virker skjemmende i 

seg selv eller i forhold til omgivelsene.» Blir plikten ikke overholdt, kan kommunen gi pålegg 

om sikring og istandsetting. Dersom tilstanden på det eksisterende bygget er som beskrevet 

vil det eventuelt være snakk om en oppfølging fra kommunen etter prinsippet i Pbl § 31-3 

som vil være aktuelt. 

 

Vurdering av pkt. c): 

Kommunen har forståelse av at terrenget i det aktuelle området er skrånende og at klarlagt 

areal for bebyggelse er begrenset, men det er fult mulig å utføre tiltak/ inngrep på 

eiendommen for å muliggjøre bedre utnyttelse av tomten. Det at en har en plan for tomten 

ved kjøp av naboeiendom vil heller ikke ha en avgjørende betydning for vurdering av om 

dispensasjon bør gis. 

 

Vurdering av pkt. d): 

Som tidligere nevnt har kommunen forståelse for at ønsket om mer tilgjengelig/ byggeklar 

tomt for oppføring av garasje for lagring m.m. I forhold til tomtens størrelse og mulighet for 

utvidelse (med noe mer tiltak/ inngrep) er det ingen ekstraordinære/ unike forhold på den 

aktuelle tomten som taler for dispensasjon. Hvorvidt barnefamilier vil mistrives i Kjøllefjord 

på grunn av liten lagringsplass er nok avhengig fra familie til familie, men det regnes med at 

familier vurderer muligheter og begrensninger når de etablerer seg. 

 



Utfra ovenstående er det etter kommunens vurdering ikke fremkommet ny eller vesentlige ny 

momenter som tilsier at fordelene er klart større en ulempene dispensasjonen medfører i 

forhold til å bruksendre boligtomten. Det er heller ikke fremkommet momenter som skiller 

denne saken fra andre tilsvarende saker. Det er derfor stor mulighet for at dispensasjonen vil 

kunne skape presedens og krav om likebehandling for øvrige boligtomter som ligger i 

skrånende terreng, har liten størrelse, dårlig utsikt m.m. 

 

For øvrig vises det til tidligere vurderinger gjort i saksfremlegget til sak PS 33/17 i PTM 

møte den 05.10.17 som er vedlagt dette saksfremlegget. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering kan det ikke sees at det er fremkommet nye forhold/ 

momenter som skulle tilsi at enn bør endre kommunens avslag i PS sak 33/17, fra møte i 

PTM den 05.10.2017, om dispensasjon for å bruksendre regulert boligtomt til garasjetomt. 

Det anbefales på bakgrunn av dette at klagen ikke tas til følge. 

 

Rådmannen vil avslutningsvis peke på at komiteen kan utøve skjønn i denne saken, og 

innvilge dispensasjon. Det er slik at dersom det skulle vært regulert boligtomter i dette 

området i dag så ville det sett annerledes ut, og tomtene ville vært større. Det er trangt, og få 

parkeringsmuligheter. Det er også utfordringer med snø avsetning om vinteren i dette 

området.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


