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Saksliste 
 

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 

  Tittel 

 

PS  8/19 19/210   

  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG 

FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 12.03.19  

 

PS  9/19 19/211   

  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR 

PLAN - TEKNISK OG MILJØ 12.03.19  

 

PS  10/19 19/212   

  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 12.02.19  

 

PS  11/19 17/823   

  SØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG 

DELINGSFORBUDET (PS 51/17 FRA KS) FOR OPPFØRING 

AV FLYTEBRYGGE PÅ KUNES  

 

PS  12/19 18/966   

  KLAGE PÅ KOMMUNENS VEDTAK PS 55/18 OM 

DISPENSASJON OG TILLATELSE FOR OPPFØRING AV 

HYBELBYGG PÅ KUNES  

 

PS  13/19 19/160 U Ofl. § 13 

  DISPENSASJON FRA KRAVET OM FORRETNINGS- OG 

KONTORLOKALE I GATEPLAN MOT STRANDVEGEN  
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Side 2 av 16   

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK 

OG MILJØ 12.03.19 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/210    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 8/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 12.03.2019  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 12.03.19 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Plan-Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 12.03.19. 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 04.03.19, 8 dager før 

møtedato. 

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK 

OG MILJØ 12.03.19 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/211    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 9/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 12.03.2019  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 12.03.19 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Plan-Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 12.03.19 

Utvalgsleder har fått oversendt foreløpig saksliste. Ved en inkurie kom foreløpig liste 1 

virkedag for seint. Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 04.02.19, 8 

dager før møtedato. 

 

Vurdering: 

Administrasjon anbefaler at saksliste godkjennes. 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- TEKNISK OG 

MILJØ 12.02.19 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/212    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 10/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 12.03.2019  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møtet i utvalget den 12.02.19. 

 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 

12.02.2019 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoll godkjent etter møtet 12.02.19 og skal godkjennes i utvalget i påfølgende 

møte. 

 

Vurdering: 
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SØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET (PS 51/17 FRA 

KS) FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE PÅ KUNES 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 17/1/40  

Arkivsaksnr.: 17/823    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 34/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 05.10.2017  

PS 101/17 Formannskapet 10.10.2017  

PS 11/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 12.03.2019  

PS / Formannskapet   

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap gir samtykke etter plan- og bygningsloven § 13.1, 2. ledd fra 

kommunens midlertidige forbud mot tiltak i sjø (KS vedtak PS 31/15 og PS 51/17) for at 

søknad om plassering av flytebrygge og båt opp/ ned trekk ved Solbakken på Kunes (eiendom 

gnr.15 bnr. 2 og 16) kan behandles i tråd med gjeldende lover og planer for området.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av flytebrygge og båt opp/ ned trekk 

vanskeliggjøre planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da det aktuelle området er 

nært tilknyttet et eksisterende LNF-A sone hvor det tillates spredt bolig-, ervervs- og 

fritidsbebyggelse på Kunes. Området er allerede i dag tatt i bruk og de nevnte tiltak vil 

således gå inn i den aktivitet som i dag utøves på området. Selv om det gis samtykke må 

utbygger fremdeles søke kommune om landfeste for flytebryggen og andre søknadspliktige 

tiltak etter plan- og bygningsloven, samt avklare med Kystverket om tiltaket blir berørt av 

havne- og farvannsloven. 

 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 05.10.2017 sak 34/17 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap gir samtykke etter plan- og bygningsloven § 13.1, 2. ledd fra kommunens 

midlertidige forbud mot tiltak i sjø (KS vedtak PS 31/15) for at søknad om plassering av 

flytebrygge og båt opp/ ned trekk på Kunes kan behandles i tråd med gjeldende lover og planer 

for området.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av flytebrygge og båt opp/ ned trekk 

vanskeliggjøre planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da det aktuelle området er nært 

tilknyttet et eksisterende regulert naustområde på Kunes. Området er allerede i dag tatt i bruk og 

de nevnte tiltak vil således gå inn i den aktivitet som i dag utøves på området. Selv om det gis 

samtykke må utbygger fremdeles søke kommune om landfeste for flytebryggen etter plan- og 

bygningsloven, samt avklare med Kystverket om tiltaket blir berørt av havne- og farvannsloven. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.10.2017 sak 101/17 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap gir samtykke etter plan- og bygningsloven § 13.1, 2. ledd fra kommunens 

midlertidige forbud mot tiltak i sjø (KS vedtak PS 31/15) for at søknad om plassering av 

flytebrygge og båt opp/ ned trekk på Kunes kan behandles i tråd med gjeldende lover og planer 

for området.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av flytebrygge og båt opp/ ned trekk 

vanskeliggjøre planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da det aktuelle området er nært 

tilknyttet et eksisterende regulert naustområde på Kunes. Området er allerede i dag tatt i bruk og 

de nevnte tiltak vil således gå inn i den aktivitet som i dag utøves på området. Selv om det gis 

samtykke må utbygger fremdeles søke kommune om landfeste for flytebryggen etter plan- og 

bygningsloven, samt avklare med Kystverket om tiltaket blir berørt av havne- og farvannsloven. 
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KLAGE PÅ KOMMUNENS VEDTAK PS 55/18 OM DISPENSASJON OG 

TILLATELSE FOR OPPFØRING AV HYBELBYGG PÅ KUNES 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 14/22  

Arkivsaksnr.: 18/966    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 55/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 20.11.2018  

PS 12/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 12.03.2019  

 

Innstilling: 

 

1. Vedtak PS 55/18, fra møtet i utvalg for plan, teknisk og miljø, den 20.11.2018 

oppheves.  

 

Dette på bakgrunn av at grunnlaget for tillatelsen var dårlig og hindret nabo/ gjenboer 

mulighet til å klage på tiltaket etter at nødvendige endringer på tiltaket var 

gjennomført. 

 

2. Det gis dispensasjon fra TEK § 12-1 for krav om universell utforming av byggverk og 

reguleringsplan (RPL 2022197801) sin bestemmelse § 2 for oppføring av hybelhus, jfr. 

Pbl §§ 19-2.  

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil ikke planlagte dispensasjon for oppføring av 

hybelbygg og universell utforming skape vesentlig ulemper for gjeldende 

reguleringsplan eller lovens formål. Tiltakene vil heller ikke vesentlig tilsidesette 

formålet i plan- og bygningsloven. Det menes at det foreligger klart større fordeler med 

å tillate oppføringen av hybelbygg på eiendommen. Tiltaket ligger i et bebygd 

boligområde. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og intensjonen ved 

gjeldende reguleringsplan og formålet i plan- og bygningsloven.  

 

3. Det gis også tillatelse til tiltak for oppføring av hybelhus på eiendommen gnr. 14 bnr. 

22, jfr. Pbl § 20-1 a).   

 

4. Vilkår for dispensasjonen:  

 

- Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/ 

arealplan for området og gjeldende lover med tilhørende forskrifter.  

- Tiltaket skal i utforming og farge ikke utføres slik at det skjemmer omgivelsene.  

- Komplett søknad og byggetillatelsen skal til enhver tid befinne seg på 

byggeplassen.  

- Tiltaket eller deler av dette må ikke tas i bruk uten at ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse foreligger, jfr. Plan- og bygningsloven § 21-10 og forskrift om 
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byggesak § 8-1. Tiltaket eller del av det må ikke tas i bruk til annet formål enn det 

som er gitt i denne tillatelse.  

- Dispensasjonen og byggetillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i 

gang innen 3 år. Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles over lengre tid enn 2 

år, jfr. PBL § 21-9.  

 

5. Kulturminner  

Viser det seg under arbeid i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet 

kulturminne på en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd skal melding 

etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning det kan 

berøre kulturminnet. 

 

6. Klagerett  

I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. 

Klagen skal 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. 

 

 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 20.11.2018 sak 55/18 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon etter Plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1, 

datert 22.8.2018, fra kommunens reguleringsplan RPL 2022-1978-01 sine 

bestemmelser. Søknaden gjelder oppføring av hybelhus av moduler i et regulert 

boligfelt på Kunes. Samt brev av 31.10.2018 hvor det fremgår endringer av tiltaket i 

form av at fasadene blir kledd med stående kledning og at det oppføres saltak på 

bygget. 

 

2. Det gis dispensasjon fra TEK § 12-1 for krav om universell utforming av byggverk og 

reguleringsplan (RPL 2022197801) sin bestemmelse § 2 for oppføring av hybelhus og 

planens bestemmelse om 15 % utnyttelsesgrad, jfr. Pbl §§ 19-2. Det gis også tillatelse 

til tiltak for oppføring av hybelhus på eiendommen gnr. 14 bnr. 22, jfr. Pbl § 20-1 a). 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med å tillate oppføringen av hybelbygg på eiendommen, men under forutsetning av at 

bygget flyttes ut av frisiktsonen avmerket i reguleringskartet. Tiltakene ligger nært 
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inntil et bebygd boligområde. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og 

intensjonen ved gjeldende reguleringsplan og formålet i plan- og bygningsloven. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen:  

 Hybelbygget må flyttes ut av avmerket frisiktsone i gjeldende reguleringsplan.  

 Før igangsettelse av tiltaket skal det sendes inn korrigert situasjonsplan hvor 

bygget er tatt ut av frisiktsonen og nye tegninger av tiltaket som viser 

endringene i form av stående fasadekledning og saltak. 

 Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/ 

arealplan for området og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

 Tiltaket skal i utforming og farge ikke utføres slik at det skjemmer 

omgivelsene. 

 Komplett søknad og byggetillatelsen skal til enhver tid befinne seg på 

byggeplassen. 

 Tiltaket eller deler av dette må ikke tas i bruk uten at ferdigattest eller 

midlertidig brukstillatelse foreligger, jfr. Plan- og bygningsloven § 21-10 og 

forskrift om byggesak § 8-1. Tiltaket eller del av det må ikke tas i bruk til annet 

formål enn det som er gitt i denne tillatelse. 

 Dispensasjonen og byggetillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt 

i gang innen 3 år. Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles over lengre tid 

enn 2 år, jfr. PBL § 21-9.   

 

4. Kulturminner  

Viser det seg under arbeid i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredete 

kulturminne på en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd skal melding 

etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning det kan 

berøre kulturminnet.  

 

5. Klagerett  

I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. 

Klagen skal 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. 

 

Vedlegg: 

1. Kommunens vedtak PS 55/18, brev datert 23.11.2018. 
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2. Kommunens saksfremlegg til PTM møte den 20.11.2018. 

3. Klage fra Tore og Malin Somby på vedtak PS 55/18, brev datert 27.11.2018. 

4. Tilsvar fra søker på mottatt klage, brev datert 21.1.2019. 

5. Situasjonskart, datert rev 2: 05.02.19. 

 

Andre dokumenter:  

1. Epost fra Btek DA, datert 30.1.2019. 

2. Epost fra Btek DA, datert 30.1.2019. (Kopi til kommunen om endret plassering) 

3. Epost fra Btek DA, datert 5.2.2019. (Kopi til kommunen om justering av plassering) 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune ved utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) vedtok i møte den 20.11.2018 

i sak nr PS 55/18 å innvilge dispensasjon fra TEK § 12-1 for krav om universell utforming av 

byggverk og reguleringsplan (RPL 2022197801) sin bestemmelse § 2 for oppføring av 

hybelhus og planens bestemmelse om 15 % utnyttelsesgrad, jfr. Plan- og bygningsloven (Pbl) 

§ 19-2. Samtidig ble det gitt tillatelse til tiltak for oppføring av hybelhus på eiendommen gnr. 

14 bnr. 22 på Kunes, jfr. Pbl § 20-1 a). 

 

Kommunen mottok den 11.12.2018 klage fra nabo (Tore Morten Somby og Malin Jorunn 

Somby) på kommunens vedtak PS 55/18.  

 

Følgende momenter er fremsatt i mottatt klage fra nabo, datert 27.11.2018: (Klage mottatt 

innenfor klagefrist) 

 

Vi viser til deres godkjenning av byggesøknad 18/966 den 23. november. Vår klage av 

8. oktober viser til at vi ikke har fått tilsendt noen søknadsdokumenter av søker. Selv 

etter klaging av mangelfull informasjon får vi ikke innsyn i byggesøknad med 

tilhørende situasjonskart og tegninger av tiltak. Vi ser på dette som svært uheldig og 

et klart brudd informasjonsplikten i forbindelse med søknadsprosessen. 

 

Av godkjenning vises det til at søker må gjøre endringer og fremlegge nytt 

situasjonskart og tegninger av tiltak før igangsetting. Dette ser vi også som et klart 

brudd på godkjenningsprosessen da vi som nærmeste nabo ikke får sett og uttalt oss 

om endringene av tiltaket. Vi ser det er svært uheldig at kommunen kan godkjenne 

store endringer på et tiltak uten at naboer blir informert og kan uttale seg om 

endringene. 

 

Av godkjenning vises det til at tiltaket skal tas ut av frisiktsonen. Dette ser vi også som 

et klart brudd på godkjenningsprosessen da vi som nærmeste nabo ikke får uttalt oss 

om endringene av tiltaket. Det er svært uheldig at kommunen kan kreve og godkjenne 

flytting av et tiltak som kan være til stor ulempe for oss uten at vi blir informert og får 

uttale oss om endringene. 

 

På bakgrunn av dette påklages vedtaket pga. mangelfull informasjon om byggesøknad, 

situasjonskart og tegninger av tiltak. Vedtak er gjort uten å følge prosessen rundt 

søknad om dispensasjon i henhold til Plan- og bygningsloven § 19.1. Søknaden er for 

et tiltak med flatt tak, og det er gjort godkjenningsvedtak på et tiltak med saltak uten at 

det følger med situasjonskart og tegninger. 
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Pga. mangelfull involvering rundt søknaden og godkjenning av store endringer av et 

større tiltak krever vi innsyn i byggesøknad, situasjonskart og tegninger i henhold til § 

19.1. Dette gjøres enkelt med at godkjenningen trekkes tilbake og søknaden sendes ut 

på nytt til involverte naboer for informasjon og uttalelse. Alternativt, kan kommunen 

be søker sende ut oppdatert informasjon til naboer for uttalelse (med rett til påklaging 

av vedtak) før byggestart. 

  

Tilsvar fra søker på mottatt klage på byggesak, datert 21.1.2019: 

 

Det vises til klage på manglende nabovarsel datert 08.10.18, denne er besvart Lebesby 

kommune den 31.10.18, og til deres klage datert 27.11.18 vedr. ovennevnte. 

 

Den 10.09.18 sendte vi nabovarsel til alle som ville bli berørt av byggesaken, jfr. 

vedlagt kvittering fra posten. 

 

Når vi sender ut nabovarsler benytter vi enten Grunnboksinformasjon fra Statens 

Kartverk der hjemmelsopplysninger fremkommer, eller vi henvender oss til gjeldende 

kommune for å få tilsendt naboliste. I dette tilfellet ble Grunnboksinformasjonen 

benyttet. Det kan også nevnes at vi tillegg pleier å sjekke opp adressen via 1881. Det 

er disse offentlige kanaler vi har tilgang til. 

 

Varslet ble sendt til adressen i Laksefjordveien 6 i Kunes, og ble returnert med 

følgende merknad; «Ikke hentet, og adresse ukjent». 

 

BTEK DA oppfattet i ettertid det dithen at dere var blitt gjort kjent med byggesaken i 

og med at dere hadde klagd selv om dere dessverre ikke hadde mottatt nevnte 

nabovarsel. 

 

Vi mener å ha oppfylt våre forpliktelser med hensyn til varsling, og kan ikke annet enn 

å beklage at dere ikke mottok varslet rent formelt. 

 

I deres klage hevdes det at BTEK DA har endret søknaden og at kommunen har 

godkjent denne, dette er ikke korrekt. 

 

I den første klagerunden opprettholdt BTEK DA omsøkt plassering og 

bygningsutforming, men hvor det var åpning for å følge evt. endringer/ vilkår fra 

kommunens side. Påfølgende dispensasjonsvedtak fra Lebesby kommune ble 

innspillene fra naboklagene fulgt og stilt vilkår om ny plassering, saltak og kledning 

av trepanel. 

 

BTEK DA tolker vedtaket om at tiltaket ikke kan iverksettes før vilkårene er 

dokumentert oppfylt. 

 

BTEK DA har utarbeidet ny situasjonsplan og tegninger som følger vilkårene i 

dispensasjonsvedtaket. Situasjonsplanen viser ny plassering av bygget, og at bygget er 

tatt ut fra frisiktsonen slik vilkårene i vedtaket krever. Endringer som er gjort med 

bygget er som tegningene viser stående fasadekledning og saltak. Bygget er plassert 

parallelt med nabohuset med samme avstand fra veimidte. 

 



  Sak 12/19 

 

 Side 12 av 16   

 

Ny situasjonsplan og tegninger vil bli sendt alle berørte naboer. 

 

Ved henvendelse til Lebesby kommune så kan dere få tilgang til alle dokumentene i 

saken. 

 

Eventuelle merknader kan sendes innen 14 dager etter mottak av dette skriv, dersom 

dere har spørsmål rettes disse til kontaktopplysningen i dette skrivet. 

 

I etterkant av svaret fra Btek DA har det vært flere epost meldinger mellom de Btek DA og 

Morten Somby og Kari Kåven. 

  

E-post; Btek DA til Morten Somby og Kari Kåven, datert 30. januar 2019: 

 

 
Det vises til epost den 25.1.2019 fra nabo Morten Somby vedrørende forslag om ny 

plassering av bygning og parkering.  

I forslaget er det ønske om at boligen plasseres ved tomtegrensen mot 14/32(Morten 

Somby) og parkering på motsatt side.  

Denne plasseringen medfører til at 14/32 blir mer skjermet fra parkering og adkomst til 

hybelbygget. Denne løsning medfører til at parkering står orientert mot regulert 

adkomstvei som ennå ikke er opparbeidet.  

 

Vedlagt situasjonsplan er revidert og endret etter forslaget til Morten Somby. 

Parkeringsplassen er også utformet slik at den kommer ut av regulert frisiktsone.  

 

BTEK DA ber med dette om at nabo Kari Kåven( Gnr 14/1/5) og Morten Somby 

(14/32) kommer med en uttalelse til denne eposten før Lebesby kommune tar endelig 

stilling til byggetillatelsen.  

Mottakere av denne eposten er:  

 Byggesaksbehandler Odd M. Rasmussen, Lebesby kommune  

 Tiltakshaver Polarutleie AS, Bjarne Trevland  

 Morten Somby, nabo 14/32  

 Kari Kåven, nabo 14/1/5 

 

E-post; Morten Somby til Btek DA, datert 3. februar 2019: 

 

Ut fra tegningene ser det ut til at huset er innenfor en frisiktslinje. Kan du trekke det 

enda lenger inn på tomten, gjerne så langt unna min tomtegrense som mulig? 

 

E-post; Btek DA til Morten Somby, datert 4. februar 2019: 

 

Skisser et forslag. Når det gjelder plassering mot tomtegrense så er den innenfor lovlig 

avstand dvs 4 m. Den skal også væren innenfor byggelinje mot vei. (Torgeir stipler 

opp byggelinjen) Fordelen med denne plassering for din del er at det ikke kommer noe 

mer byggverk på den siden. Om den trekkes inn på tomta kan det i realiteten og med 

all rett, utbygges på arealet mellom eksisterende bygg og tomtegrensen på 4 m.  
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Som du ser av fasadetegningene så er fasaden som henvender seg mot Deres eiendom 

«anonym» med tanke på skjerming av Deres eiendom. Det er kun 4 soverom 

henvender seg mot Deres eiendom. 

 

E-post; Morten Somby til Btek DA, datert 5. februar 2019: 

 

Skjønner det, men det får vi ta når det er aktuelt. Hybelbygget er 24meter langt og vil 

ta mesteparten av utsikten min. Det beste for meg er at huset trekkes så langt vekk fra 

meg som mulig. Det vil også gjøre det bedre for beboerne med utsikt mot meg, da de 

vil slippe støy og innsikt fra meg. Grunnen er som tidligere nevnt, at jeg har to 

soverom og uteplass vendt mot hybelbygget.  

 

Kan dere vurdere dette? 

 

E-post; Btek DA til Morten Somby, datert 5. februar 2019: 

 

Bygget er plassert innenfor regulerte byggelinjer. Selv om bygget er 24 meter langt så 

er mønehøyden tilsvarende en enebolig. (22 graders tak og 7,4 bredt). Det betyr at 

bygget ikke vil skygge for Deres eiendom noe mer en vanlig enebolig ville gjort. Vi 

har allikevel valgt trekke bygget 1 meter lengre bak for å imøtekomme Deres ønske. 

(11 meter fra bak kant i stedet for 12 meter)  

 

Denne tilbakemelding sendes med kopi til Lebesby kommune. Et ytterlig krav om 

flytting /endret plassering ber ansvarlig søker om at Lebesby kommune tar stilling til. 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune ved utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) vedtok i møte den 20.11.2018 

i sak nr PS 55/18 å innvilge dispensasjon fra TEK § 12-1 for krav om universell utforming av 

byggverk og reguleringsplan (RPL 2022197801) sin bestemmelse § 2 for oppføring av 

hybelhus og planens bestemmelse om 15 % utnyttelsesgrad, jfr. Plan- og bygningsloven (Pbl) 

§ 19-2. Samtidig ble det gitt tillatelse til tiltak for oppføring av hybelhus på eiendommen gnr. 

14 bnr. 22 på Kunes, jfr. Pbl § 20-1 a) med vilkår. 

 

Kommunen mottok den 11.12.2018 klage fra nabo (Tore Morten Somby og Malin Jorunn 

Somby) på kommunens vedtak PS 55/18. Hoved momentet i mottatt klage er det at 

kommunen gir tillatelse til oppføring av bygning med endringer uten at naboer har mulighet til 

å gjennomgå eller klage på det nye tiltaket. 

 

Utfra ovenstående er det etter kommunens vurdering fremkommet opplysninger som viser at 

grunnlaget for kommunens vedtak PS 55/18 var gjennomført på dårlig grunnlag. Det at 

kommunen velger å gi dispensasjon og tillatelse til tiltak for omsøkte tiltak når byggets 

utforming og plassering ikke er korrekt burde ikke vært gjort. Selv om kommunen har stilt 

vilkår i sitt vedtak burde heller saken vært avslått med krav om endring av tiltaket før ny 

behandling. Dette da kommunens vedtak korrekt fratar naboer muligheten til å klage på den 

nye utformingen og plasseringen av omsøkte tiltak. 

 

På bakgrunn av dette menes det at kommunens vedtak PS 55/18 behandlet i utvalg for plan, 

teknisk og miljø (PTM) den 20.11.2018 må oppheves. 
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I etterkant av klagen har det vært kontakt mellom klager og utbygger i forhold til utforming og 

plassering av det omsøkte tiltaket. Utbygger har utarbeidet ny tegning hvor bygget er utformet 

med stående kledning og saltak. Dette er oversendt nabo og gjenboer via e-post den 30. januar 

2019. 

 

I etterkant av dette nabovarslet har det vært god kontakt mellom utbygger og nærmeste nabo 

hvor det har vært diskutert plassering av bygget på den omsøkte tomten. Utbygger har endret 

plassering av inngangsparti og parkeringsplasser i tråd med ønske fra nabo, samt skjøvet 

bygget lengre fra vei for å skape mer utsikt for nabo. 

 

Fra kommunen kan det bemerkes at boligfeltet på Kunes har innregulert byggegrense mot vei. 

Utbygger har plassert bygget innenfor denne byggegrensen samtidig som grensen på 4 meter 

mot nabo er oppretthold. Kommunen har forståelse for at huseiere ønsker mest mulig utsikt 

fra sine hus, men dette er ikke noe som vanligvis kan kreves. I dette tilfellet sees det at 

utbygger har strukket seg for å forsøke å gi mer utsikt for nabo selv om dette ikke er noe de 

trenger utfra bygningsregler og planverk i området. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering og tidligere utredning i saksfremlegget til PS 55/18 anser 

kommunen at de endringer som nå er utarbeid av utbygger viser den korrekte utforming og 

plassering av tiltaket på eiendommen gnr. 14 bnr. 22 på Kunes. Av mottatte e-poster fremgår 

det at naboer er varslet om planlagte tiltak med muligheter til å gi uttalelser. Kommunen ser 

ikke at de endringer som er gjennomført vil påvirke de allerede innhentede uttalelser fra 

sentrale myndigheter og det anses derfor ikke behov for ny høring. 

 

På bakgrunn av dette menes det at kommunen bør oppheve tidligere vedtak PS 55/18 på 

bakgrunn av dårlig grunnlag, samt at det fattes nytt vedtak med klagerett for det omsøkte tiltak 

etter de siste endringer. 

 

Etter kommunens vurdering vil ikke planlagte dispensasjon for oppføring av hybelbygg og 

universell utforming skape vesentlig ulemper for gjeldende reguleringsplan eller lovens 

formål. Tiltakene vil heller ikke vesentlig tilsidesette formålet i plan- og bygningsloven.  

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler med å 

tillate oppføringen av hybelbygg på eiendommen. Tiltaket ligger i et bebygd boligområde. 

Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og intensjonen ved gjeldende reguleringsplan 

og formålet i plan- og bygningsloven.  

 

Det anbefales at dispensasjon og byggetillatelse gis. 

 

Søker har søkt dispensasjon fra planens bestemmelse på 15 % (U-grad – 0,15). Tidligere 

brukte en gjerne begrepet utnyttelsesgrad (u-grad), som grovt sett var definert som forholdet 

mellom byggets (eller byggenes) golvflate og tomtas areal. Planlagte bygning har et flate areal 

på 180 m2 mens eiendom gnr. 14 bnr. 22 har et areal på 1 582 m2. Dette gir en u-grad på 

180/1582 = 0,11378 som er under planens krav på 0,15. Det vil derfor ikke være behov for 

dispensasjon fra dette kravet i gjeldende reguleringsplan. 
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DISPENSASJON FRA KRAVET OM FORRETNINGS- OG KONTORLOKALE I 

GATEPLAN MOT STRANDVEGEN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 36/27, 209  

Arkivsaksnr.: 19/160  Unntatt offentlighet Ofl. § 

13 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 13/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 12.03.2019  

 

Innstilling: 

  

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon, etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1, 

fra kravet i detaljreguleringsplan for Kjøllefjord sin bestemmelse 4.1.21 Område for 

kontor, forretning og boligformål BFK2 b) om at etasje i gateplan skal benyttes til 

forretningsformål, men at i området BFK 1 og BFK 2 kan etasje i gateplan benyttes til 

kontor- og forretningsformål.  

 

2. Det gis ikke dispensasjon fra detaljreguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022200501) 

sin bestemmelse § 4.1.21 b) for bruksendring av gateplan til leiligheter/ boligformål på 

eiendommen gnr. 36 bnr. 27 og 209, Strandvegen 173 og 175, jfr. Pbl § 19-2.  

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart større 

fordeler og særskilte grunner for å tillate bruksendring av gateplanet mot Strandvegen 

for benyttes til boligformål, fremfor de ulemper dette utgjør på kravet i gjeldende 

reguleringsplan. Dette da dispensasjonen vil skape uheldig presedens ovenfor de 

resterende arealene i Kjøllefjord sentrum. Og at disse kan påberope seg samme rett til 

bruksendring av gateplanet til boligformål på samme grunnlag.  

 

3. Klagerett  

I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen.  

Klagen skal 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. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, datert 20.2.2019. 

2. Grunner for dispensasjon, datert 21.2.2019. 

3. Situasjonskart, datert 21.2.2019. 
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Faktaopplysninger: 

Uofl. §13 


