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Offentlige sakspapirer 
 

 

Utvalg: Utvalg for Plan- teknisk og miljø 

Møtedato: 09.02.2021 

Møtested:  Rådhuset, møterom 308 Møtetid: 12:00 -  
 

 

Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Trond Arild Lie   

Nestleder Lise Rasmussen   

Medlem Hans Einar Espeseth   

Medlem Thomas Wøhni   

Medlem Yrja Linda Kristin Hammer   

 Birger Wallenius   

 

 

 

Saksliste 
 

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 

  Tittel 

 

PS  1/21 21/83   

  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG 

FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 9.2.21  

 

PS  2/21 21/84   

  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR 

PLAN - TEKNISK OG MILJØ 9.2.21  

 

PS  3/21 21/85   

  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 18.11.20 OG 18.12.20  

 

PS  4/21 21/48   

  MØTEPLAN PTM 2021  

 

RS  1/21 20/24   

  FYLKESMANNENS STADFESTING AV KOMMUNENS 

PÅLEGG OM STANS AV BYGNINGSARBEIDER ETTER 

KLAGE PÅ EIENDOM GID 36/27,209  



Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument. 

 

 

PS  5/21 20/197   

  KLAGESAK ILEGGING AV OVERTREDELSESGEBYR FOR 

ETABLERING AV KAIANLEGG I VEIDNES HAVN  

 

PS  6/21 20/568   

  31/6 DISPENSASJON FOR RIVING AV EKSISTERENDE 

HYTTE FOR OPPFØRING AV NY HYTTE, SAMT UTHUS OG 

GRILLHYTTE  

 

PS  7/21 20/911   

  OPPFØRING AV BEREDSKAPSHYTTE VED GAHPATJÁVRI  

 

PS  8/21 20/387 U Ofl §13 

  KLAGESAK ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR FOR 

OMBYGGING OG BRUKSENDRING AV EKSISTERENDE 

BYGGNING I STRANDVEGEN 173/175  
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Side 3 av 49   

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK 

OG MILJØ 9.2.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/83    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 1/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 09.02.2021  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 9.2.21 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Plan-Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 9.2.21. Innkalling og sakspapirer skal 

være tilgjengelig for medlemmer 1.2.21, 8 dager før møtedato. 

 

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

OG MILJØ 9.2.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/84    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 2/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 09.02.2021  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 9.2.21 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Plan-Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 9.2.21. 

Utvalgsleder har fått oversendt foreløpig saksliste. 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 1.2.21 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- TEKNISK OG 

MILJØ 18.11.20 OG 18.12.20 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/85    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 3/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 09.02.2021  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møtet i utvalget den 18.11.20 

og 18.12.20 

 

 

Vedlegg: 

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

18.11.2020 

MØTEPROTOKOLL - EKSTRAORDINÆRT MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK 

OG MILJØ DEN 18.12.2020 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpige protokoller ble godkjent etter møtet og skal godkjennes i utvalget i påfølgende 

møte. 

 

Vurdering: 
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MØTEPLAN PTM 2021 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &30  

Arkivsaksnr.: 21/48    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 4/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 09.02.2021  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-teknisk og Miljø vedtar følgende møteplan for 2020:  

 

 

-  9.2.21 kl. 12:00 

- 23.3.21 kl. 12:00 

- 25.5.21 kl. 12:00 

- 7.9.21 kl. 12:00 

- 2.11.21 kl. 12:00 

 

Møteplan vedtas i første møte 9.2.21. 

 

 

Vedlegg: 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - MØTEPLAN 2021 - KOMMUNESTYRE OG 

FORMANNSKAP 

 

Faktaopplysning: 

Kommuneloven § 32 viser til at møter i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som 

er vedtatt av organet selv, kommunestyret eller fylkestinget, og ellers når organets leder finner 

det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det.  

 

Vurdering: 

Forslag til møtedatoer for Plan-teknisk og Miljø ses i sammenheng med vedtatt møteplan for 

Formannskap og Kommunestyret.  

 

Møtedatoer er derfor foreslått slik at saksprotokoller fra PTM er ferdig før foreløpig saksliste 

til FS/KS utarbeides.  
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FYLKESMANNENS STADFESTING AV KOMMUNENS PÅLEGG OM STANS AV 

BYGNINGSARBEIDER ETTER KLAGE PÅ EIENDOM GID 36/27,209 

 

 

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

Arkivsaksnr.: 20/24    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 9/20 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 12.03.2020  

PS 10/20 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 12.03.2020  

RS 1/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 09.02.2021  

 

Innstilling: 

Fylkesmannen i Troms- og Finnmark (Statsforvalteren i Troms og Finnmark) sin stadfesting 

av kommunens vedtak om pålegg av stans i byggearbeider tas til orientering. 

 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 12.03.2020 sak 9/20 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

 

Kommunens pålegg i brev av 8.1.2020 opprettholdes; «I henhold til Plan- og bygningsloven 

(Pbl) § 32-4 gis det pålegg om stans og opphør av alle søknadspliktige arbeider på 

eiendommen gnr. 36 bnr. 27 og 209 i Kjøllefjord med øyeblikkelig virkning». 

 

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

9. 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 12.03.2020 sak 10/20 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Det gis ikke utsatt iverksettelse, etter forvaltningsloven § 42, av kommunens pålegg etter 

plan- og bygningsloven (Pbl) § 32-4, brev datert 8.1.2020, om stans og opphør av alle 

søknadspliktige arbeider på eiendommen gnr. 36 bnr. 27 og 209 i Kjøllefjord med 

øyeblikkelig virkning. 
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Begrunnelse: 

Det er gjennomført ulovlige arbeider av søknadspliktig art ved det aktuelle 

bygget. Det er omfattende ombygginger i lokaler for forretning / kontor mot 

gateplan i Strandvegen 173 / 175. Lebesby kommune har ikke mottatt 

byggesøknad eller gitt tillatelse for utførelse av søknadspliktige arbeider i dette 

tilfellet. 

 

Det kan ikke gis utsatt iverksettelse av pålegget om stans da kommunen ikke 

kan tillate at ulovlige arbeider i strid med plan- og bygningsloven blir utført. 

 

En beslutning om utsatt iverksettelse er en prosessuell avgjørelse og ikke enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven. Dette innebærer at en avgjørelse om utsatt iverksetting ikke kan formelt 

påklages etter forvaltningsloven, fordi forvaltningslovens regler om klage gjelder 

enkeltvedtak, jfr. Forvaltningsloven §§ 28 og 3. 

 

Vedlegg: 

1. Fylkesmannen i Troms og Finnmark sin stadfesting av vedtak om pålegg om stans, 

brev datert 14.12.2020 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har ved tilsyn den 8.1.2020 konstatert at det er gjennomført flere 

søknadspliktige tiltak på eiendommen gnr. 36 bnr. 27 og 209, Strandvegen 173 / 175, i 

Kjøllefjord. Dette i befatter omfattende ombygginger av etasje i gateplan, samt større 

fasadeendringer.  

 

De aktuelle tiltakene er ikke omsøkt Lebesby kommune og med tanke på at bygget inneholder 

flere leiligheter, næringsutleie samt boligareal for 3-part (Nabo) utstedte kommunen i henhold 

til Plan- og bygningsloven (Pbl) § 32-4 pålegg om stans og opphør av alle søknadspliktige 

arbeider på eiendommen gnr. 36 bnr. 27 og 209 med øyeblikkelig virkning, 

 

Klagen gjaldt:  

Klage på Lebesby kommunes pålegg etter plan- og bygningsloven § 32-4 om stans og opphør 

av alle søknadspliktige arbeider på eiendommen gnr. 36 bnr. 27 og 209 med øyeblikkelig 

virkning. 

 

Vurdering: 

 

Lebesby kommune har mottatt Fylkesmannen i Troms og Finnmark sin endelige vedtak 

vedrørende kommunens pålegg om stans i byggearbeidene på eiendommene gnr. 36 bnr. 

27,209 i Kjøllefjord, datert 8.1.2020. 
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Her er følger utdrag av vedtaket fra Fylkesmannen. Brevet er vedlagt i sin helhet til denne 

referatsaken. 

 
 

 
 

Fylkesmannen sin endelig behandling av klagesaken tas til orientering. 
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KLAGESAK ILEGGING AV OVERTREDELSESGEBYR FOR ETABLERING AV 

KAIANLEGG I VEIDNES HAVN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 5/53  

Arkivsaksnr.: 20/197    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

DS 7/20 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 28.02.2020  

DS 69/20 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 05.11.2020  

PS 5/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 09.02.2021  

 

Innstilling: 

Klagen tas ikke til følge. 

 

Vedtak DS 69/20, datert 5.11.2020, etter delegert myndighet fra Utvalg for plan, teknisk og 

miljø (PTM) opprettholdes. 

 

Saken sendes Statsforvalteren i Troms og Finnmark (Tidligere kalt: Fylkesmannen i Troms og 

Finnmark) i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. 

 

 

Vedlegg: 

1. Foreløpig svar – klage på vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr i DS 69/20, datert 

24.11.2020. 

2. Klage på vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr i ref saksnr 20/197, brev datert 

10.11.2020. 

3. Ileggelse av overtredelsesgebyr etter Pbl § 32-8, brev datert 5.11.2020. 

4. Svar på forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr, brev datert 7.10.2020. 
(Hentet fra ESA sak 20/17) 

5. Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr etter Pbl § 32-8 og SAK10 kap. 16, 

brev datert 2.10.2020.  

6. E-post fra Lyder fisk AS v/ Svein Vegar Lyder vedrørende byggeaktivitet, datert 

20.3.2020. 

7. Varsel om pålegg – Vedrørende byggeaktivitet på eiendommen gnr. 5 bnr. 53 på 

Veidnes, brev datert 28.2.2020. 

8. ESA sak 11/560 – Forvaltningsbrev angående mangler i byggesøknad, brev datert 

12.3.2013. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Utgangspunktet for klagesaken er at Lebesby kommune er gjort kjent med at det på 

eiendommen gnr. 5 bnr. 53 i Veidnesholmen er utført / påbegynt søknadspliktige arbeider i 

form av fundamenter og fylling for kaianlegg. Kommunen gjennomførte derfor en besiktigelse 

av eiendommen den 25.2.2020 for å verifisere at opplysningene var korrekte. Det ble da 

konstatert at det var oppført fundamenter for kaianlegg mot utfylt område på den aktuelle 
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eiendommen. Området ser ut til å være ca. 35 m langt og ca. 4 til 6 meter bredt og utgjør et 

areal på ca. 140 – 210 m2.  

 

Lebesby kommune har gjennomgått vårt sakarkiv og har her funnet kun en gammel sak 

(11/560) fra 2011 som gjelder kaianlegg i det aktuelle området. Utfra denne saken kan det 

ikke sees at Lebesby kommune har gitt tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (Pbl) §§ 

20-1 og 20-2 for etablering av kaianlegg på Veidnesholmen. Av sakens dokumenter fremgår 

det at Lebesby kommune i brev datert 12.3.2013 opplyser at kommunen har mottatt samtykke 

fra Kystverket og Lebesby-Kjøllefjord havn KF til tiltaket, men at søknaden inneholder 

mangler som må innsendes før videre behandling av søknaden. Denne aktuelle saken gjelder 

også en vesentlig annen utforming for etablering av kaianlegget enn hva som fysisk er 

igangsatt.  

 

Lebesby kommune kan derfor ikke se å ha mottatt komplett søknad om tillatelse til tiltak eller 

endring av søknad om tillatelse til tiltak (Jfr. Plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2) for 

oppføring av kaianlegg og fylling på eiendommen gnr. 5 bnr. 53 på Veidnesholmen. 

 

- Varsel om pålegg om stans og opphør av søknadspliktige bygningsarbeider med 

øyeblikkelig virkning, vedlegg nr. 7: 

 

 

 Lebesby kommune har gjennomgått vårt sakarkiv og har her funnet kun en gammel 

sak (11/560) fra 2011 som gjelder kaianlegg i det aktuelle området. Utfra denne saken 

kan det ikke sees at Lebesby kommune har gitt tillatelse til tiltak etter plan- og 

bygningsloven (Pbl) §§ 20-1 og 20-2 for etablering av kaianlegg på Veidnesholmen. 

Av sakens dokumenter fremgår det at Lebesby kommune i brev datert 12.3.2013 

opplyser at kommunen har mottatt samtykke fra Kystverket og Lebesby-Kjøllefjord 

havn KF til tiltaket, men at søknaden inneholder mangler som må innsendes før videre 

behandling av søknaden. Denne aktuelle saken gjelder også en vesentlig annen 

utforming for etablering av kaianlegget. 

 

Lebesby kommune kan derfor ikke se å ha mottatt komplett søknad om tillatelse til 

tiltak eller endring av søknad om tillatelse til tiltak (Jfr. Plan- og bygningsloven § 20-1 

og § 20-2) for oppføring av kaianlegg og fylling på eiendommen gnr. 5 bnr. 53 på 

Veidnesholmen.  

 

I henhold til Plan- og bygningsloven (Pbl) § 32-4 gis det pålegg om stans og 

opphør av søknadspliktige bygningsarbeider på eiendommen gnr. 5 bnr. 53 på 

Veidnesholmen med øyeblikkelig virkning.  

 

I tillegg varsles det i medhold av Pbl § 32-3 om at det vurderes pålegg om retting 

av forhold i strid med Pbl § 20-1.  

 

Klagerett  

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. 

Klagen skal sendes Lebesby kommune.  

 

Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført 

adresse.  
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Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som 

ønskes og de grunner som anføres klagen.  

 

De varsles herved om pålegg om retting av ulovlige byggeaktivitet etter Pbl § 32-3:  

 

§ 32-3. Pålegg om retting og pålegg om stans  

 

Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan 

plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det 

ulovlige forhold, opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt 

stansing av arbeid.  

 

Ved utferdigelsen av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse.  

 

Samtidig med utferdigelsen av pålegg kan det fastsettes tvangsmulkt. Ved 

utferdigelse av pålegg gis opplysning om at pålegget vil kunne følges opp med 

forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.  

 

Endelig pålegg kan tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendom.  

 

Da Lebesby kommune ikke har mottatt komplett byggesak på ovennevnte eiendom har 

ikke kommunen godkjent oppføring av kaianlegg og landfeste etter plan- og 

bygningsloven (Pbl). Kommunen har heller ikke kunnet kontrollere om øvrige 

bestemmelser i forbindelse med tiltaket er ivaretatt. Dette i forhold til avstander, 

plassering, utforming og ansvarsfordeling, osv. 

 

Iht. Pbl § 32-2 og Forvaltningsloven (Fvl) § 16 varsles det om at kommunen vurderer å 

gi pålegg om at påbegynte arbeider på eiendommen gnr. 5 bnr. 53 må fjernes, jfr. Pbl § 

32-3.  

 

Det bes om at det innen 20.3.2020 innsendes komplett byggesak for etablering av 

kaianlegg med landfeste (fylling) på eiendommen gnr. 5 bnr. 53 på 

Veidnesholmen.  

 

Samtidig med innsendelse av komplett byggesak for å bringe de ulovlige 

arbeidene ved eiendommen gnr. 5 bnr. 53 på Veidnesholmen i orden, skal det 

også innsendes en redegjørelse for de arbeider som er igangsatt i strid med Plan- 

og bygningsloven.  

 

Det gjøres oppmerksom på at De selv har ansvaret for å gi underretning til Teknisk 

etat, samt frembringe komplette byggesaker i tråd med Plan- og bygningsloven. 

 

 

- Tilbakemelding fra Tiltakshaver på varsel om pålegg om stans og opphør av 

søknadspliktige bygningsarbeider, vedlegg nr. 6: 

 

Hei. Viser til sak 20/197.  
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viser til at mailen fra dere ble sendt på en gammel mail som ikke er i bru: 

svennevl@hotmail.com.  

 

Dette er gal mail og var bare flaks at jeg fanget opp mailen fra dere med deres vedtak.  

Rett mail er: svennevl@gmail.com jeg ber om at dere benytter denne.  

 

angående sak: 20/197 så er arbeidet stoppet for lenge siden da vi etter tlf kontakt med 

dere oppdaget et tillatelsenne ikke var slik vi trodde.  

vi er nå i arbeid med å få søknad på plass til å få tillatelse til å kunne bygge videre.  

problemet nå er at situasjonen vedrørende korona pandamien, så er verden stoppet opp. 

vi er derfor usikker på når det er realistisk å få kapasitet på plass til å ferdigstille 

søknad. vi ber derfor om at dere har forståelse for at dette vil dra litt ut i tid, alt etter 

hvordan situasjonen fremmer blir.  

 

mvh svein Lyder, v/Lyder fisk as 

 

- Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr, vedlegg nr. 5: 

 

Begrunnelse for forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr:  

Lebesby kommune er gjort kjent med at det på eiendommen gnr. 5 bnr. 53 i 

Veidnesholmen er utført / påbegynt søknadspliktige arbeider i form av fundamenter og 

fylling for kaianlegg. Kommunen gjennomførte derfor en besiktigelse av eiendommen 

den 25.2.2020 for å verifisere at opplysningene var korrekte. Det ble da konstatert at 

det var oppført fundamenter for kaianlegg mot utfylt område på den aktuelle 

eiendommen. Området ser ut til å være ca. 35 m langt og ca 4 til 6 meter bredt og 

utgjør et areal på ca. 140 – 210 m2.  

 

Da Lebesby kommune ikke har mottatt komplett byggesak på ovennevnte eiendom har 

ikke kommunen godkjent oppføring av kaianlegg og landfeste etter plan- og 

bygningsloven (Pbl). Kommunen har heller ikke kunnet kontrollere om øvrige 

bestemmelser i forbindelse med tiltaket er ivaretatt. Dette i forhold til avstander, 

plassering, utforming og ansvarsfordeling, osv.  

 

I brev datert 28.2.2020, saksnr: DS 7/20, gav Lebesby kommune pålegg om stans og 

opphør av søknadspliktige bygningsarbeider med øyeblikkelig virkning, jfr. Pbl § 32-4. 

Det ble også gitt frist til innen 20.3.2020 å innsende komplett byggesak for etablering 

av kaianlegg med landfeste (fylling) på eiendommen gnr. 5 bnr. 53 på Veidnesholmen.  

 

Kommunen mottok den 20.3.2020 mail fra daglig leder Svein Vegard Lyder med 

beskjed om at videre arbeid ved tiltaket var avsluttet etter telefonkontakt med 

kommunen. De holdt på med byggesøknaden, men på bakgrunn av Korona pandemien 

var det usikkerhet i forhold til når denne kunne ferdigstilles.  

 

Det er ennå ikke kommet inn byggesak i forbindelse med ovennevnte tiltak. Lebesby 

kommune vil fremdeles vurdere pålegg om retting av forhold i strid med Pbl § 20-1, 

jfr. Pbl § 32-3, men på bakgrunn av den pågående pandemien vil denne prosessen bli 

utsatt noe frem i tiden.  
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Etter Pbl. § 32-8 første ledd kan overtredelsesgebyr kun ilegges dersom overtredelsen 

er «forsettlig eller uaktsom». Med dette menes at den ansvarlige må ha visst eller burde 

ha visst at handlingen var ulovlig. Det følger av Ot. prp. Nr. 45 (2007 – 2008) s. 355 at 

«aktsomhetsnormen bør være streng. Det vil normalt være lett å konstatere om en av 

bestemmelsene i loven eller forskriften er overtrådt. Utførelse av tiltak i strid med 

reglene i plan- og bygningsloven vil som oftest kunne konstateres å være uaktsom uten 

en særlig vanskelig vurdering av skyldspørsmålet».  

 

Overtredelsesgebyrets størrelse:  

I SAK10 § 16-1 første ledd, bokstav a, nr. 2, heter det:  

«Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for 

forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h. 

Privatpersoner kan ilegges overtredelsesgebyr inntil halvparten av angitte 

beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i 

bokstav a til h. 

 

 

a) Den som utfører eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og 

bygningsloven § 20-1, jfr. § 20-2 og § 20-4 uten at det foreligger 

nødvendig tillatelse, ilegges gebyr:  

 

2. inntil kr 50 000 der tiltaket ikke i det vesentlige er i samsvar 

med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven»  

 

Med hjemmel i Pbl. § 32-8 første ledd bokstav b), jfr. SAK10 § 16-1 første ledd 

bokstav a) nr. 2, vil kommunen vurdere å ilegge overtredelsesgebyr på kr. 40.000,-. 

 

Andre opplysninger:  

Det er i utgangspunktet eier/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningsloven med sine 

forskrifter overholdes.  

 

Det orienteres om at endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for 

utlegg etter Pbl § 32-8 siste ledd. 

 

- Svar angående byggesøknad – Videre arbeid med tiltak avsluttet ref: 20/197-3, 

vedlegg nr: 4: (Svaret på forhåndsvarslet inngikk i svar på annen sak og her følger utdrag av de 

momenter som gjelder denne saken) 
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- Ileggelse av overtredelsesgebyr, vedlegg nr. 3: 

 

 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK  

Saken er behandlet som saksnr DS 69/20 etter delegert myndighet fra Utvalg for plan, 

teknisk og miljø (PTM).  

 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:  

 

Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr:  

 

Med hjemmel i Pbl. § 32-8, 1. ledd, bokstav b), jfr. Byggesaksforskriften (SAK10) 

§ 16-1, 1. ledd, bokstav a), nr. 2, ilegges Lyder fisk AS (Org.nr: 995 288 524) et 

overtredelsesgebyr på kr. 40 000,- for uaktsom og forsettlig overtredelse av 

nevnte bestemmelser.  

Samlet overtredelsesgebyr utgjør kr. 40 000,-, og oppfyllelsesfristen er fire uker 

fra brevets dato, jfr. Pbl § 32-8, fjerde ledd.  

 

Historikk:  

 

Eiendom:  gnr. 5 bnr. 53, Holmbuktveien 247 på Veidnes  

Tiltakets art: Oppføring og igangsetting av fylling og fundamentering til  

kaianlegg  

Tiltakshaver:  Lyder fisk AS, Postboks 1064 Fuglenes, 9616 Hammerfest  

 

Det vises til vårt varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr datert 2.10.2020. 

 

Lebesby kommune er gjort kjent med at det på eiendommen gnr. 5 bnr. 53 i 

Veidnesholmen er utført / påbegynt søknadspliktige arbeider i form av fundamenter og 

fylling for kaianlegg. Kommunen gjennomførte derfor en besiktigelse av eiendommen 

den 25.2.2020 for å verifisere at opplysningene var korrekte. Det ble da konstatert at 

det var oppført fundamenter for kaianlegg mot utfylt område på den aktuelle 

eiendommen. Området ser ut til å være ca. 35 m langt og ca. 4 til 6 meter bredt og 

utgjør et areal på ca. 140 – 210 m2.  

 

Lebesby kommune har gjennomgått vårt sakarkiv og har her funnet kun en gammel sak 

(11/560) fra 2011 som gjelder kaianlegg i det aktuelle området. Utfra denne saken kan 

det ikke sees at Lebesby kommune har gitt tillatelse til tiltak etter plan- og 

bygningsloven (Pbl) §§ 20-1 og 20-2 for etablering av kaianlegg på Veidnesholmen. 

Av sakens dokumenter fremgår det at Lebesby kommune i brev datert 12.3.2013 

opplyser at kommunen har mottatt samtykke fra Kystverket og Lebesby-Kjøllefjord 

havn KF til tiltaket, men at søknaden inneholder mangler som må innsendes før videre 

behandling av søknaden. Denne aktuelle saken gjelder også en vesentlig annen 

utforming for etablering av kaianlegget enn hva som fysisk er igangsatt.  
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Lebesby kommune kan derfor ikke se å ha mottatt komplett søknad om tillatelse til 

tiltak eller endring av søknad om tillatelse til tiltak (Jfr. Plan- og bygningsloven § 20-1 

og § 20-2) for oppføring av kaianlegg og fylling på eiendommen gnr. 5 bnr. 53 på 

Veidnesholmen.  

 

Ulovlighetsoppfølging:  

Plan- og bygningsloven § 32-1: «Kommunen skal forfølge overtredelser av 

bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven». Denne paragrafen utdyper 

kommunen sin plikt til å følge opp ulovlige tiltak. Administrasjonen ser i dette tilfellet 

alvorlig på at bygning er blitt revet og søknadspliktige tiltak er igangsatt uten 

byggetillatelser.  

 

Begrunnelse for forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr:  

Lebesby kommune er gjort kjent med at det på eiendommen gnr. 5 bnr. 53 i 

Veidnesholmen er utført / påbegynt søknadspliktige arbeider i form av fundamenter og 

utfylling i sjø for kaianlegg. Kommunen gjennomførte derfor en besiktigelse av 

eiendommen den 25.2.2020 for å verifisere at opplysningene var korrekte. Det ble da 

konstatert at det var oppført fundamenter for kaianlegg mot utfylt område på den 

aktuelle eiendommen. Området ser ut til å være ca. 35 m langt og ca. 4 til 6 meter 

bredt og utgjør et areal på ca. 140 – 210 m2.  

 

Da Lebesby kommune ikke har mottatt komplett byggesak på ovennevnte eiendom har 

ikke kommunen godkjent oppføring av kaianlegg og landfeste etter plan- og 

bygningsloven (Pbl). Kommunen har heller ikke kunnet kontrollere om øvrige 

bestemmelser i forbindelse med tiltaket er ivaretatt. Dette i forhold til avstander, 

plassering, utforming og ansvarsfordeling, osv.  

 

I brev datert 28.2.2020, saksnr: DS 7/20, gav Lebesby kommune pålegg om stans og 

opphør av søknadspliktige bygningsarbeider med øyeblikkelig virkning, jfr. Pbl § 32-4. 

Det ble også gitt frist til innen 20.3.2020 og innsende komplett byggesak for etablering 

av kaianlegg med landfeste (fylling) på eiendommen gnr. 5 bnr. 53 på Veidnesholmen.  

 

Kommunen mottok den 20.3.2020 mail fra daglig leder Svein Vegard Lyder med 

beskjed om at videre arbeid ved tiltaket var avsluttet etter telefonkontakt med 

kommunen. De holdt på med byggesøknaden, men på bakgrunn av Korona pandemien 

var det usikkerhet i forhold til når denne kunne ferdigstilles.  

 

Det er ennå ikke kommet inn byggesak i forbindelse med ovennevnte tiltak. Lebesby 

kommune vil fremdeles vurdere pålegg om retting av forhold i strid med Pbl § 20-1, 

jfr. Pbl § 32-3, men på bakgrunn av den pågående pandemien vil denne prosessen bli 

utsatt noe frem i tiden.  

 

Etter Pbl. § 32-8 første ledd kan overtredelsesgebyr kun ilegges dersom overtredelsen 

er «forsettlig eller uaktsom». Med dette menes at den ansvarlige må ha visst eller burde 

ha visst at handlingen var ulovlig. Det følger av Ot. prp. Nr. 45 (2007 – 2008) s. 355 at 

«aktsomhetsnormen bør være streng. Det vil normalt være lett å konstatere om en av 

bestemmelsene i loven eller forskriften er overtrådt. Utførelse av tiltak i strid med 

reglene i plan- og bygningsloven vil som oftest kunne konstateres å være uaktsom uten 

en særlig vanskelig vurdering av skyldspørsmålet».  
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Forhåndsvarsel av overtredelsesgebyr:  

I brev av 2.10.2020 ble Lyder fisk AS varslet om at Lebesby kommune ville kunne 

fatte vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr, jfr. Pbl. § 32-8 første ledd, bokstav b), 

jfr. Byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1 første ledd, bokstav a).  

 

Det ble gitt frist til innen 25.10.2020 for å gi uttalelse på ileggelse av 

overtredelsesgebyr.  

 

Lebesby kommune har ikke mottatt noen uttalelse fra Lyder fisk AS innenfor den 

fastsatte fristen.  

 

Vurdering av hvilken type lovbrudd som har skjedd:  

SAK10 § 16-1, første ledd bokstav a) – «Den som utfører eller lar utføre tiltak som 

nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1, jfr. § 20-2 og § 20-4 uten at det foreligger 

nødvendig tillatelse, ilegges gebyr:»  

 

Vurdering:  

Det aktuelle tiltaket berører både område avsatt til industriområde (1A) og 

havneområde (6A) i gjeldende reguleringsplan for Veidnesholmen.  

 

Iht. reguleringsplan for Veidnesholmen (Rpl 5438-1997-02) bestemmelse § 2 er det 

stilt krav om at det må søkes om tillatelse etter forurensningsloven til Fylkesmannen i 

Finnmark for all utfylling i sjø. Det må søkes om tillatelse etter havne- og 

farvannsloven, og det må foreligge tillatelse fra Kystverket for all utfylling i sjø.  

 

Iht. reguleringsplanens bestemmelse § 4 er det under punktet om havneområder stilt 

krav om at alle tiltak i områdene 6A i sjø er søknadspliktig etter havne- og 

farvannsloven, og det må foreligge tillatelse fra Kystverket. Dette gjelder etablering av 

fylling, kai, flytebrygge, fortøyning m.m.  

 

Lebesby kommune er kjent med at foretaket i 2011 hadde en søknad om etablering av 

kai/ flytebrygge i det aktuelle området. De utførte tiltakene som er etablert har en 

vesentlig annen utforming enn hva som ble omsøkt i 2011. Samtidig ble det i denne 

saken gitt tillatelse fra Kystverket og Lebesby – Kjøllefjord havn KF til tiltaket, men 

vedtaket hadde krav om at tillatelsen forfalt dersom det ikke var igangsatt innen 3 år. 

Dette tiltaket ble aldri igangsatt da søknaden etter plan- og bygningsloven (Pbl) var 

mangelfull og det ble ikke innsendt slik at behandlingen etter Pbl ble sluttført.  

 

Det foreligger derfor ingen tillatelser til det etablerte tiltaket. Kommunen har ikke gitt 

tillatelse etter plan- og bygningsloven. Fylkesmannen har ikke gitt tillatelse etter 

forurensningsloven. Kystverket (Nordkappregion Havn IKS) har ikke gitt tillatelse 

etter havne- og farvannsloven.  

 

Vurdering av hvor alvorlig lovbruddet er:  

SAK10 § 16-1, første ledd bokstav a), nr. 2 – «Overtredelsesgebyr inntil kr 50 000 kan 

ilegges der det mangler tillatelse, og tiltaket i tillegg ikke i det vesentlige er i 

overenstemmelse med lov, forskrift, plan og eventuell vedtaket.»  

 

Vurdering:  
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Overtredelsen er alvorlig. Det er gjennomført utfylling i sjø (ca. 8 meter fra overkant 

eksisterende fylling) og etablert stolpefundament for ny kaianlegg i havna på Veidnes. 

Dette uten at det er innhentet tillatelse til tiltaket verken fra kommunen, kystverket 

(Nordkapp region havn) eller fylkesmannen.  

 

Kommunen har ikke hatt anledning til å kontrollere og påse at tiltakene er belagt med 

minimums krav til ansvar i tråd med plan- og bygningsloven. Kommunen og andre 

sentrale parter er også hindret i å vurdere andre løsninger i havnen, da tiltaket er 

oppført og må tas hensyn til i en eventuell vurdering om endring.  

 

Det kan oppstå fare for helse, miljø og sikkerhet dersom de ulovlige arbeidene er utført 

feil og ikke tilfredsstiller krav satt i loven.  

 

Utmåling av gebyr:  

SAK10 § 16-2, første ledd – «Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse kan det 

legges vekt på hvor alvorlig overtredelsen er.»  

 

Vurdering:  

Som nevnt ovenfor under punktet om hvor alvorlig lovbruddet er har 

tiltakshaver ved å igangsette utfyllinger og oppføring av kai påler fratatt 

kommunen, fylkesmannen og Kystverket (Nordkappregionen havn IKS) 

muligheten til påse at sine lovverk er tatt tilstrekkelig hensyn til og at tiltaket 

selv oppfyller krav satt i reguleringsplan og lovverk.  

 

Det at tiltakshaver også har igangsatt arbeid uten at nødvendige ansvar er belagt 

kan medføre at tiltaket og utfyllingen har skjulte feil og mangler som ikke er 

oppdaget eller er vanskelig å oppdage i ettertid.  

 

SAK10 § 16-2, andre ledd – «Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse etter § 

16-1 første ledd bokstav a til e kan det legges vekt på om eventuelt pålegg som nevnt i 

plan- og bygningsloven § 32-8 bokstav g til l er fulgt.»  

 

Vurdering: 

Av mail 20.03.2020 fremgår det at videre arbeid ved tiltaket er stanset i påvente 

av utforming av søknad om tillatelse til tiltak til kommunen.  

 

SAK10 § 16-2, tredje ledd – «Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse etter § 

16-1 første ledd bokstav a til e, g og h kan det legges vekt på om overtrederen 

åpenbart kjente til at handlingen var i strid med krav gitt i eller med hjemmel i plan- 

og bygningsloven.»  

 

Vurdering:  

Det er i utgangspunktet eier / tiltakshavers ansvar at plan- og bygningsloven 

med sine forskrifter overholdes.  

 

Tiltakshaver er kjent med at utfylling i sjø og oppføring av kai er 

søknadspliktige tiltak som krever tillatelse fra blant annet kommunen før disse 

igangsettes. Tiltakshaver har tidligere søkt ansvarsretter i kommunen og må 

derfor ansees som en profesjonell aktør.  
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Lyder fisk Dyfjord AS (Org. nr: 920 846 270) med samme daglig leder 

innleverte byggesak, mottatt 6.9.2019, for oppføring av kai i Dyfjord havn. 

Denne ble behandlet etter gjeldende plan og lovbestemmelser.  

 

Tiltaket i Veidnes havn ble utført i etterkant av arbeidene som var gitt tillatelse 

til i Dyfjord. Ut fra dette menes det at tiltakshaver skulle åpenbart være kjent 

med at disse tiltakene krever tillatelser.  

 

SAK10 § 16-2, fjerde ledd – «Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse kan 

det legges vekt på om overtrederen ved gjentatte anledninger har vært ansvarlig for 

forhold som kan medføre overtredelsesgebyr.»  

 

Vurdering:  

Tiltakshaver har samme daglig leder i både Lyder fisk AS (Org.nr: 995 288 

524) og Lyder Fisk Dyfjord AS (Org. nr: 920 846 270). Lebesby kommune har 

tidligere utstedt overtredelsesgebyr på kr. 50 000,- til Lyder fisk Dyfjord AS i 

forbindelse med ulovlige utførte arbeider ved fiskeanlegget i Dyfjord. Dette 

omfattet både rivninger, oppføring av bygninger og manglende oppfølging av 

utstedt pålegg om stans.  

 

SAK10 § 16-2, tredje ledd – «Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse kan 

det legges vekt på om overtredelsen er gjort i vinnings hensikt. Ved vurderingen 

vektlegges om overtredelsen er gjort av profesjonelle aktører.»  

 

Vurdering:  

Oppføringen av kai påler ved Veidnes havn er med stor sannsynlighet utført av 

samme selskap som utførte kaiarbeidene for Lyder fisk Dyfjord AS i Dyfjord 

havn.  

 

Det antas derfor at det er store besparelser ved å få utført samme type arbeid i 

Veidnes samtidig med at de hadde nødvendig utstyr i området / kommunen. 

Dersom selskapet hadde dratt videre til andre jobber i påvente av utstedelse av 

byggetillatelse ville dette ha medført økning i tiltakshavers utgifter for å få 

utført arbeidet. 

 

Både Lyder fisk AS og Lyder fisk Dyfjord AS har omsøkt ansvarsretter i 

Lebesby kommune og må derfor ansees som en profesjonell aktør.  

 

Konklusjon:  

Med hjemmel i Pbl. § 32-8 første ledd bokstav b), jfr. SAK10 § 16-1 første ledd 

bokstav a) nr. 2, vil kommunen ilegge overtredelsesgebyr på kr. 40 000,-. Av 

ovenstående vurderinger ses det ingen formildende grunner til å redusere grensen på 

kr. 40 000,-.  

 

Andre opplysninger:  

Det er i utgangspunktet eier/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningsloven med sine 

forskrifter overholdes.  
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Det orienteres om at endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for 

utlegg etter Pbl. § 32-8 siste ledd.  

 

Overtredelsesgebyret må betales selv om det klages på vedtaket. 

 

- Klage på vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr ref saksnr 20/197, vedlegg nr. 

2: (Det er i klagen vedlagt svarbrevet for saksnr: 20/17 og 20/197 hvor momentene fremgår av vedlegg 

nr. 4 ovenfor. Disse gjengis derfor ikke her, men fremgår av vedlegg nr 4 som helhet.) 
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- Foreløpig svar om mottatt klage på overtredelsesgebyr, vedlegg nr. 1: 

 

 

Lebesby kommune har mottatt deres klage, datert 10.11.2020, på vedtak DS 69/20 

angående ilegging av overtredelsesgebyr pålydende kr. 40 000.- for oppføring av 

kaianlegg på eiendommen gnr. 5 bnr. 53 på Veidnesklubben uten at dette var omsøkt 

eller at kommunen hadde gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven (Pbl).  

 

Deres klage vil bli behandlet og saksforberedt for Utvalg for plan, teknisk og miljø 

(PTM) for avgjørelse.  
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På bakgrunn av stor saksmengde vil dessverre klagebehandlingen ta noe tid. Vi 

forventer at saken fremlegges for PTM i løpet av februar 2021.  

 

På bakgrunn av den pågående situasjonen med korona-viruset kan 

saksbehandlingstiden bli lengre enn anslått. Dersom situasjonen vedvarer kan derfor 

fristen måtte forlenges ytterligere. Vi beklager dette.  

 

Har dere spørsmål til denne saken er det bare å ta kontakt. Husk å oppgi vårt saksnr: 

20/197 ved kontakt med kommunen. 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune har mottatt rettmessig klage på kommunens delegerte vedtak DS 69/20, 

datert 5.11.2020, innenfor fristen på 3 ukers klagerett, jfr. Forvaltningsloven (Fvl.) § 30.  

 

Av ovenstående gjennomgang og vedlagte dokumenter fremgår det hvilke begrunnelser som 

kommunen har benyttet i forhold til delegert vedtak PS 69/20 om ileggelse av 

overtredelsesgebyr i forhold til ulovlig byggeaktivitet. 

 

Det er følgende hovedpunkter som fremgår av klagen fra Lyder fisk AS og det forsøkes å 

besvare disse enkeltvis nedenfor:  

 

 Manglende uttalelse på forhåndsvarsel under behandlingen av ileggelse av 

overtredelsesgebyr etter Pbl § 32-8 og innsendelse av byggesøknad: 

 

I klagebrev, vedlegg nr. 2, fremgår det at kommunen ved ileggelse av 

overtredelsesgebyr ikke hadde tatt med Lyder fisk AS sin uttalelse på forhåndsvarselet 

i vedlegg nr. 5. 

 

Det aktuelle brevet datert 7.10.2020 inneholdt besvarelse på 2 stk saker som var under 

behandling i kommunen. Dette gjaldt sakene: 

 

 ESA sak 20/17 – Tilsyn med kvalifikasjoner og bruk av underleverandør 

 ESA sak 20/197 – Etablering av kaianlegg i Veidnes havn uten tillatelse 

 

Det viser seg at dette brevet ble arkivert i sak 20/17 og det ble ikke oppdaget at denne 

inneholdt en uttalelse på sak 20/197 samtidig. 

 

Når det gjelder sak 20/17 gjaldt denne saken tilsyn med foretaket Lyder fisk AS i 

forbindelse med innleverte ansvarsrett i byggesak. Denne tilsynssaken er avsluttet fra 

kommunen med at Lyder fisk AS (Org.nr: 995 288 524) i vedtak DS 72/20 ble fratatt 

ansvarsrett på grunn av at foretaket ikke kunne dokumentere minimum utdanning og 

praksis iht. minimumskravene satt i Pbl med forskrifter. Kravet til utdanning og 

praksis er gjeldende fra den dag det søkes ansvarsrett og ikke nå arbeidet settes i gang. 

 

Når det gjelder den manglende medtakelse av uttalelse på denne saken, så er det 

følgende del av brevet som ser ut til å berøre forhåndsvarslet om ileggelse av 

overtredelsesgebyr og manglende byggesøknad: (Utdrag hentet fra vedlegg nr. 2, samt brevet 

fra sak 20/17 i vedlegg nr. 4) 
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«Utdrag fra vedlegg nr. 2 – Klage på vedtak; svarbrev datert 07.10.2020» 

 

 
 

«Utdrag fra vedlegg nr. 2 – Klage på vedtak; Forklaring og redegjørelse» 

 

 
 

 
 

 

Vurdering av manglende uttalelse til forhåndsvarsel: 

Av uttalelsen fremgår det at dersom kommunen hadde ønsket å vite hvor byggesaken 

sto så var det bare å ta kontakt for å vite dette. 

 

Det bemerkes at ileggelsen av overtredelsesgebyret ikke er utstedt på grunn av at det 

ikke er innsendt byggetillatelse i etterkant av at det ulovlige tiltaket er igangsatt og 

utført frem til pålegg om stans og opphør av søknadspliktige bygningsarbeider.  

 

Overtredelsesgebyret er ilagt på bakgrunn av at det er igangsatt og utført 

søknadspliktige arbeider i form av etablering av kai fundament på eiendommen gnr. 5 

bnr. 53 uten gyldig byggetillatelse, jfr. SAK10 § 16-1, første ledd bokstav a). 
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Lebesby kommune mottok den 5.11.2020 byggesøknad for oppføring av utfylling / 

forstøtningsmur og trepelekai med betongdekke i Veidnes havn. Denne byggesaken 

(ESA sak 20/1047) har pr. i dag status «Mangelfull søknad» på grunn av manglende 

samtykke / tillatelser fra andre sektormyndigheter, jfr. Pbl § 21-5. Samt manglende 

avklaring av ansvarsforhold i byggesaken. 

 

Ved gjennomgang av uttalelser og mottatt byggesak ser ikke kommunen at disse 

inneholder opplysninger som ville ha endret begrunnelsen som fremgår av ileggelsen 

av overtredelsesgebyret i vedlegg nr 3, datert 5.11.2020.  

 

Det sees derfor ikke at det at uttalelsen fra Lyder fisk AS i brev datert 7.10.2020 

(Vedlegg nr. 4) og byggesaken i ESA sak 20/1047 har påvirkning av resultatet for 

ileggelse av overtredelsesgebyr til Lyder fisk AS i vedtak DS 69/20 (Vedlegg nr. 3). 

 

 Forholdet til tidligere byggesak om kaianlegg på Veidnes, ESA sak 11/560: 

Av klage på vedtak fremgår følgende momenter: 

 

 
 

Det er i klagen henvist til tidligere byggesøknad for kaianlegg på Veidnesholmen. 

Lebesby kommune mottok den 28.6.2011 byggesøknad fra Ansvarlig søker: Nøytral 

Byggeadministrasjon (org.nr: 979553757) på vegne av tiltakshaver: Lyder fisk AS (org. nr: 

995288524). 

 

Denne søknaden gjaldt en helt annen utforming av kaianlegg. Dette både i plassering 

og størrelse. Denne ville således ikke kunne sammenlignes mot det tiltaket som er 

gjennomført på Veidnes. Samtidig ville en byggetillatelse vært forfalt etter 3 år dersom 

det ikke var igangsatt, samt etter ytterlige 2 år med innstilling av tiltaket.  

 

Av siste korrespondanse i sak 11/560-8 fremgår det at kommunen har funnet mangler i 

forbindelse med ansvarsrett til Nøytral byggeadministrasjon i brev datert 12.3.2013, se 

vedlegg nr. 8. 

 

I tillegg vil det bemerkes at av nøkkelopplysninger fra Enhetsregister fremgår følgende 

for Nøytral Byggeadministrasjon: 

 

 
 

Utfra disse opplysningene ser ikke kommunen at det skulle være forhold som tilsier at 

tiltakshaver skulle ha misforstått byggetillatelse fra 2011. Det er ikke utsted 

byggetillatelse fra Lebesby kommune, det omsøkte tiltaket her er heller ikke 

tilsvarende det som ble omsøkt i 2011 (verken i størrelse, plassering eller utforming) , samt 
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det at ansvarlig søker ble slettet i 2014 og således burde tiltakshaver omsøkt endringer 

i byggesaken når slike vesentlige forhold er gjeldende.  

 

Men det fremgår klart av Pbl § 23-1 1. ledd at: «Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltak 

utføres i samsvar med de krav som følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av 

denne lov.» 

 

 Begrunnelse for igangsetting av tiltaket: 

Av klage fremgår det at: 

 

 
 

Det vises til kommunens gjennomgang av ovenfor nevnte punkt om forholdet til 

tidligere byggesak hvor det vurderes hvorvidt tiltakshaver burde ha visst om 

søknadsplikten. Denne viser at det er flere punkter som burde fått tiltakshaver til å 

kontrollere sin mening / tro om at byggetillatelse forelå.  

 

Samtidig har kommunen under sin utmåling av gebyr tatt med og vurdert forholdet 

rundt besparelsen og vinningen ved å gjennomføre tiltaket samtidig med at utstyr og 

materiell allerede var i Dyfjord. 

 

Kommunen vil samtidig bemerke at det er uheldig at foretaket U. W. Entreprenør AS 

(org. nr: 916 161 646) ikke har påsett at gyldig tillatelse forelå før utførelse av tiltaket som 

åpenbart er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, men dette fratar ikke 

tiltakshaver sine plikter. 

 

 Bruken av plan- og bygningsloven § 32-8 og beløpets størrelse: 

Av klagen fremgår det at: 
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Kommunen følger opp ulovligheter etter kap. 32 i plan- og bygningsloven og her 

inngår bl.a. § 32- 8: 

 

 
 

Som det står i paragrafen så KAN det ilegges overtredelsesgebyr ved 

ulovlighetsoppfølging.  

 

Dette er ikke en fritaksregel om at kommunen skal frigi alle ulovligheter fordi vi kan 

velge å gjøre dette etter lov. 

 

Når kommunen velger å benytte håndhevings- og gebyrreglene i plan- og 

bygningsloven etter kap. 32 så skjer dette etter en vurdering av hvilke lovbrudd som er 



  Sak 5/21 

 

 Side 28 av 49   

 

utført og hvor alvorlig er lovbruddene. Ved overtredelsesgebyr vil det også bli 

gjennomgått en nærmere vektlegging av alvorlighetene i forhold til SAK10 kap. 16 for 

vurdering av størrelsen på overtredelsesgebyr. 

 

Kommunens gjennomgang av disse forhold gjøres også med tanke på likhetsprinsippet 

og presedens i forhold til fremtidige ulovligheter og hvordan kommunen som 

forvaltningsenhet skal påse håndhevingen av lovverket. Overtredelse av plan- og 

bygningslovgivningen har alltid vært straffbart, men det er påtalemyndigheten som kan 

ilegge bøter. Kommunene gikk sjelden til politianmeldelse og bestemmelsen om 

overtredelsesgebyr ble opprettet for at bygningsmyndighetene selv har fått hjemmel til 

å ilegge sanksjoner i form av gebyr. Det fremgår av lovforarbeidene at det har vært 

ønskelig at denne type sanksjoner blir benyttet oftere. 

 

Plan- og bygningsmyndighetene kan ilegge den ansvarlige et overtredelsesgebyr ved 

forsettlig eller uaktsom overtredelse av de nevnte bestemmelser, også brudd på 

forskrifter, under forutsetning av at tilsvarende konsekvens er fastsatt i forskriften.  

 

Forsett vil si at handlingen er utført med hensikt. Det har foreligget en bevist 

vilje om å utføre tiltaket. Det handles med forståelse for konsekvensene og at 

dette er ønsket. Når det sies at følgen er tilsiktet medfører ikke dette 

nødvendigvis at overtrederen ønsker selve ulovligheten, men at en er 

oppmerksom på ulovligheten og ønsker tiltaket utført til tross for at det oppstår 

en ulovlighet. 

 

Uaktsomhet foreligger når overtredelsen avviker fra de krav som må kunne 

stilles til forsvarlig opptreden og dette kan bebreides vedkommende. 

 

Det er i forarbeidene gitt uttrykk for at aktsomhetsnormen bør være streng. 

 

I denne aktuelle saken er det tatt utgangspunkt i ulovligheten som er utført, 

alvorlighetsgraden av ulovligheten, tidligere forhold, vurdering av gebyrets størrelse, 

likhetsprinsippet og presedens som er avgjørende for kommunens valg av sanksjoner 

og gebyrets størrelse. 

 

Her følger begrunnelsen for kommunens vedtak i DS 69/20: 

 

Vurdering av hvilken type lovbrudd som har skjedd:  

SAK10 § 16-1, første ledd bokstav a) – «Den som utfører eller lar utføre tiltak 

som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1, jfr. § 20-2 og § 20-4 uten at det 

foreligger nødvendig tillatelse, ilegges gebyr:»  

 

Vurdering:  

Det aktuelle tiltaket berører både område avsatt til industriområde (1A) og 

havneområde (6A) i gjeldende reguleringsplan for Veidnesholmen.  

 

Iht. reguleringsplan for Veidnesholmen (Rpl 5438-1997-02) bestemmelse § 2 

er det stilt krav om at det må søkes om tillatelse etter forurensningsloven til 

Fylkesmannen i Finnmark for all utfylling i sjø. Det må søkes om tillatelse etter 
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havne- og farvannsloven, og det må foreligge tillatelse fra Kystverket for all 

utfylling i sjø.  

 

Iht. reguleringsplanens bestemmelse § 4 er det under punktet om havneområder 

stilt krav om at alle tiltak i områdene 6A i sjø er søknadspliktig etter havne- og 

farvannsloven, og det må foreligge tillatelse fra Kystverket. Dette gjelder 

etablering av fylling, kai, flytebrygge, fortøyning m.m.  

 

Lebesby kommune er kjent med at foretaket i 2011 hadde en søknad om 

etablering av kai/ flytebrygge i det aktuelle området. De utførte tiltakene som er 

etablert har en vesentlig annen utforming enn hva som ble omsøkt i 2011. 

Samtidig ble det i denne saken gitt tillatelse fra Kystverket og Lebesby – 

Kjøllefjord havn KF til tiltaket, men vedtaket hadde krav om at tillatelsen 

forfalt dersom det ikke var igangsatt innen 3 år. Dette tiltaket ble aldri igangsatt 

da søknaden etter plan- og bygningsloven (Pbl) var mangelfull og det ble ikke 

innsendt slik at behandlingen etter Pbl ble sluttført.  

 

Det foreligger derfor ingen tillatelser til det etablerte tiltaket. Kommunen har 

ikke gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven. Fylkesmannen har ikke gitt 

tillatelse etter forurensningsloven. Kystverket (Nordkappregion Havn IKS) har 

ikke gitt tillatelse etter havne- og farvannsloven.  

 

Vurdering av hvor alvorlig lovbruddet er:  

SAK10 § 16-1, første ledd bokstav a), nr. 2 – «Overtredelsesgebyr inntil kr 50 

000 kan ilegges der det mangler tillatelse, og tiltaket i tillegg ikke i det 

vesentlige er i overenstemmelse med lov, forskrift, plan og eventuell vedtaket.»  

 

Vurdering:  

Overtredelsen er alvorlig. Det er gjennomført utfylling i sjø (ca. 8 meter fra 

overkant eksisterende fylling) og etablert stolpefundament for ny kaianlegg i 

havna på Veidnes. Dette uten at det er innhentet tillatelse til tiltaket verken fra 

kommunen, kystverket (Nordkapp region havn) eller fylkesmannen.  

 

Kommunen har ikke hatt anledning til å kontrollere og påse at tiltakene er 

belagt med minimums krav til ansvar i tråd med plan- og bygningsloven. 

Kommunen og andre sentrale parter er også hindret i å vurdere andre løsninger 

i havnen, da tiltaket er oppført og må tas hensyn til i en eventuell vurdering om 

endring.  

 

Det kan oppstå fare for helse, miljø og sikkerhet dersom de ulovlige arbeidene 

er utført feil og ikke tilfredsstiller krav satt i loven.  

 

Utmåling av gebyr:  

SAK10 § 16-2, første ledd – «Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse 

kan det legges vekt på hvor alvorlig overtredelsen er.»  

 

Vurdering:  

Som nevnt ovenfor under punktet om hvor alvorlig lovbruddet er har 

tiltakshaver ved å igangsette utfyllinger og oppføring av kai påler fratatt 
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kommunen, fylkesmannen og Kystverket (Nordkappregionen havn IKS) 

muligheten til påse at sine lovverk er tatt tilstrekkelig hensyn til og at 

tiltaket selv oppfyller krav satt i reguleringsplan og lovverk.  

 

Det at tiltakshaver også har igangsatt arbeid uten at nødvendige ansvar 

er belagt kan medføre at tiltaket og utfyllingen har skjulte feil og 

mangler som ikke er oppdaget eller er vanskelig å oppdage i ettertid.  

 

SAK10 § 16-2, andre ledd – «Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse 

etter § 16-1 første ledd bokstav a til e kan det legges vekt på om eventuelt 

pålegg som nevnt i plan- og bygningsloven § 32-8 bokstav g til l er fulgt.»  

 

Vurdering: 

Av mail 20.03.2020 fremgår det at videre arbeid ved tiltaket er stanset i 

påvente av utforming av søknad om tillatelse til tiltak til kommunen.  

 

SAK10 § 16-2, tredje ledd – «Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse 

etter § 16-1 første ledd bokstav a til e, g og h kan det legges vekt på om 

overtrederen åpenbart kjente til at handlingen var i strid med krav gitt i eller 

med hjemmel i plan- og bygningsloven.»  

 

Vurdering:  

Det er i utgangspunktet eier / tiltakshavers ansvar at plan- og 

bygningsloven med sine forskrifter overholdes.  

 

Tiltakshaver er kjent med at utfylling i sjø og oppføring av kai er 

søknadspliktige tiltak som krever tillatelse fra blant annet kommunen 

før disse igangsettes. Tiltakshaver har tidligere søkt ansvarsretter i 

kommunen og må derfor ansees som en profesjonell aktør.  

 

Lyder fisk Dyfjord AS (Org. nr: 920 846 270) med samme daglig leder 

innleverte byggesak, mottatt 6.9.2019, for oppføring av kai i Dyfjord 

havn. Denne ble behandlet etter gjeldende plan og lovbestemmelser.  

 

Tiltaket i Veidnes havn ble utført i etterkant av arbeidene som var gitt 

tillatelse til i Dyfjord. Ut fra dette menes det at tiltakshaver skulle 

åpenbart være kjent med at disse tiltakene krever tillatelser.  

 

SAK10 § 16-2, fjerde ledd – «Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse 

kan det legges vekt på om overtrederen ved gjentatte anledninger har vært 

ansvarlig for forhold som kan medføre overtredelsesgebyr.»  

 

Vurdering:  

Tiltakshaver har samme daglig leder i både Lyder fisk AS (Org.nr: 995 

288 524) og Lyder Fisk Dyfjord AS (Org. nr: 920 846 270). Lebesby 

kommune har tidligere utstedt overtredelsesgebyr på kr. 50 000,- til 

Lyder fisk Dyfjord AS i forbindelse med ulovlige utførte arbeider ved 

fiskeanlegget i Dyfjord. Dette omfattet både rivninger, oppføring av 

bygninger og manglende oppfølging av utstedt pålegg om stans.  
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SAK10 § 16-2, tredje ledd – «Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse 

kan det legges vekt på om overtredelsen er gjort i vinnings hensikt. Ved 

vurderingen vektlegges om overtredelsen er gjort av profesjonelle aktører.»  

 

Vurdering:  

Oppføringen av kai påler ved Veidnes havn er med stor sannsynlighet 

utført av samme selskap som utførte kaiarbeidene for Lyder fisk 

Dyfjord AS i Dyfjord havn.  

 

Det antas derfor at det er store besparelser ved å få utført samme type 

arbeid i Veidnes samtidig med at de hadde nødvendig utstyr i området / 

kommunen. Dersom selskapet hadde dratt videre til andre jobber i 

påvente av utstedelse av byggetillatelse ville dette ha medført økning i 

tiltakshavers utgifter for å få utført arbeidet. 

 

Både Lyder fisk AS og Lyder fisk Dyfjord AS har omsøkt ansvarsretter 

i Lebesby kommune og må derfor ansees som en profesjonell aktør.  

 

Konklusjon:  

Med hjemmel i Pbl. § 32-8 første ledd bokstav b), jfr. SAK10 § 16-1 første 

ledd bokstav a) nr. 2, vil kommunen ilegge overtredelsesgebyr på kr. 40 000,-. 

Av ovenstående vurderinger ses det ingen formildende grunner til å redusere 

grensen på kr. 40 000,-.  

 

 

Etter en helhetsvurdering og summen av de ulovlige utførte arbeider, menes det at det i klagen 

ikke er fremkommet noen nye eller formidlende momenter i forhold til kommunens utstedelse 

av overtredelsesgebyr på kr. 40 000,-. 

 

Det anbefales derfor at klagen ikke tas til følge og saken oversendes Statsforvalteren i Troms 

og Finnmark (tidligere kalt Fylkesmannen i Troms og Finnmark) for endelig avgjørelse. 

 

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

oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse. 

 

Dersom utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) gir klager medhold og omgjør vedtaket DS 

69/20 vil dette ha klagerett som andre enkeltvedtak. Det må da huskes på at denne klageretten 

fremgår av vedtaket.  

 

Samtidig minnes det på at enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi begrunnelse 

samtidig med at vedtaket treffes, jfr. Forvaltningsloven § 24 1. ledd. Unnlatelse av 

begrunnelse kan kun skje i tråd med unntak satt i loven. 
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31/6 DISPENSASJON FOR RIVING AV EKSISTERENDE HYTTE FOR 

OPPFØRING AV NY HYTTE, SAMT UTHUS OG GRILLHYTTE 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 35/1  

Arkivsaksnr.: 20/568    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 6/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 09.02.2021  

 

Innstilling: 

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

rivning av eksisterende fritidshytte og oppføring av ny fritidshytte med uthus og 

grillhytte på eiendommen gnr. 31 bnr. 6 ved Ørntind. Det aktuelle området ligger 

innenfor LNFR-område i gjeldende kommuneplan. 

 

2. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (KPL 5438-2016-02) sin bestemmelse § 

4.1 for LNFR-område for riving av eksisterende fritidshytte og oppføring av ny 

fritidshytte med uthus og grillhytte på eiendommen gnr. 31 bnr. 6 ved Ørntind 

innvilges, jfr. Pbl § 19-2 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det planlagte tiltak ved riving av 

eksisterende hytte for oppføring av ny hytte med uthus og grillhytte ikke vil vesentlig 

tilsidesette formålet med bestemmelsen gitt i gjeldende kommuneplan, samt formålet 

gitt i plan- og bygningsloven (Pbl) § 1-1. Det er vurdert at fordelene med tiltaket med 

tanke på konstruksjon og sikkerhet er større enn de ulemper som skapes ved 

dispensasjon fra bestemmelsene om LNFR-område. Det tillegges spesielt stor vekt at 

sentrale myndigheter ikke har uttalt seg negativt til dispensasjonen. 

 

3. Vilkår for dispensasjon: 

 

 Dispensasjon etter Pbl § 19-2 faller bort dersom det ikke er søkt byggetillatelse 

etter plan- og bygningsloven kap. 20 innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, jfr. 

Pbl § 21-9. Dette betyr at det ikke er tillatt å igangsette søknadspliktige tiltak 

før byggesøknad er innlevert kommunen og gyldig byggetillatelse er gitt. 

 Ved byggesøknad skal plasseringen av bygningene på eiendommen gnr. 31 bnr. 

6 være utenfor sikringssonen for kulturminnet ID 274595 i tråd med uttalelse 

fra Sametinget i brev datert 22.1.2021. 

 Det tillates oppført bygninger i en etasje og med følgende størrelser; 

Fritidshytte (BYA – 70 m2), uthus (BYA – 22 m2) og en grillhytte (BYA – 10 

m2). Og øvrige høyder i tråd med bestemmelser for fritidsbebyggelse i 

kommuneplanen, samt illustrasjoner i søknad om dispensasjon. 

 Statsforvalteren i Troms og Finnmark ber også om at det tas hensyn til at 

eiendommen ligger i et område betegnet som oppsamlingsområde for rein hvor 

den samles midlertidig under innsamling til flytting, kalvemerking, skilling 

eller slakt. Det bes om at det holdes god dialog med lokal reinbeitedistrikt nr. 

9. 
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 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. 

 

4. Aktsomhetsplikten: 

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 (Ingen må - 

uten at det er lovlig etter § 8 - sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, 

grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme 

automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. ) - skal 

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

det kan berøre kulturminnet. Melding sendes Troms og Finnmark fylkeskommune og 

Sametinget, jfr. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven), § 8. 

 

5. Klagerett:  

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

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. Begrunnelse for søknad om dispensasjon, datert 9.6.20. 

2. Områdekart. 

3. Situasjonskart. 

4. Tegning for ny fritidshytte. 

5. Tegning for nytte uthus. 

6. Uttalelse fra Sametinget, brev datert 22.1.21. 

7. Kart over kulturminnelokalitet ID 274595. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon, etter Plan- og bygningsloven (Pbl) § 

19-1, for rivning av eksisterende fritidshytte og oppføring av ny fritidshytte med uthus og 

grillhytte på eiendommen gnr. 31 bnr. 6 ved Ørntind. Det aktuelle området ligger innenfor 

LNFR-område i gjeldende kommuneplan.  

 

Opplysninger fra søknad / matrikkelen:  

Søker:    Christer Skjæran, Postboks 346, 9770 Mehamn  

Beliggenhet:   gnr. 31 bnr. 6, Ørntind i Lebesby kommune  

Koordinat:   Euref89 UTM 35, N – 7 860 759, Ø – 518 634  
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Gjeldende reguleringsbestemmelser:  

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel (Kpl 5438-2016-02) hvor det 

aktuelle området er regulert til LNFR-område. Følgende bestemmelser er gitt i § 4.1:  

 

Det er gitt følgende retningslinjer for LNFR området:  

«Landbruks-, natur- og friluftsområder, samt reindrift, omfatter områder som skal 

brukes og sikres for landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, 

og / eller som skal bli liggende som naturområder og områder for friluftsliv.»  

 

Rivning av eksisterende fritidshytte, samt oppføring av ny fritidshytte med uthus og grillhytte 

vil ikke komme innunder bruken av LNFR-område og er derfor avhengig av dispensasjon fra 

gjeldende kommuneplan for gjennomføring.  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

 

 Grunner for dispensasjon på gnr31/bnr5:  

 Eksisterende hytte er bygd i 1985/86.  

 Befaring viser at byggets tilstand er preget av alder og manglende vedlikehold.  

 Hytta har stor sett stått ubrukt siden 1999.  

 Det er manglende taktetting og stor slitasje på alle bygningsdeler.  

 Det er også registrert at bygget har «seget» enkelte steder.  

 I tillegg må det kunne sies at selve konstruksjonen er typisk for tiden det er 

bygget, svake dimensjoner og «billige» løsninger.  

 Undertegnede anser byggets tilstand som klar for sanering/rivning.  

 

Av ovenstående grunner ønsker vi å rive og fjerne det gamle bygget, samt sette opp en 

helt ny hytte, tilpasset dagens standard.  

 

Hytten vi planlegger er nesten 70m2, se annen vedlagt dokumentasjon.  

I tillegg søkes det om å bygge en frittstående bod på ca. 21 m2, Samt en grillhytte på 

ca. 9m2. Se vedlagte tegninger og øvrige dokumentasjon.  

 

Dersom eiendommen skal kunne brukes i framtiden anser undertegnede dette som helt 

nødvendig å gjennomføre. Slik som bygget fremstår i dag, er ikke forenelig med 

dagens krav.  

 

Uttalelser fra sektormyndigheter: 

Den 29.6.2020 ble søknad om dispensasjon sendt ut til aktuelle sektormyndigheter for 

uttalelse. Følgende uttalelser er kommet innenfor fastsatt frist som var den 8. august 2020. 

Sametinget hadde i brev datert 5.8.2020 varslet befaring og deres uttalelse forelå ikke før 

22.1.2021: 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark (nå kalt Statsforvalter i Troms og Finnmark), brev datert 

2.7.2020: 

 

Vi viser til at eiendommen ligger i et område betegnet som oppsamlingsområde for 

rein, og at tiltakshaver bør gjøres oppmerksom på dette. 
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Ut over dette har Fylkesmannen ingen merknader til at søknaden innvilges. 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune, brev datert 4.8.2020: 

 

 
 

Sametinget, brev datert 5.8.2020 «Varsel om befaring»: 

 

 
 

Sametinget, brev datert 22.1.2021: 
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Reinbeitedistrikt 9 har ikke svart innenfor fristen satt i høringsbrevet, og kommunen antar 

derfor at de ikke har noen merknader til søknaden. 

 

Reindrift:  

Eiendommen ligger i Reinbeitedistrikt 9. Det er ikke avklart hvilke konkrete 

reinbeiteinteresser som kan bli berørt av tiltaket.  

 

Av kilden.nibio.no fremgår følgende opplysninger som tiltaket berører:  

 

 Vårbeite - Oksebeiteland; Områder hvor okserein, fjordårskalver og simler som ikke 

skal kalve oppholder seg i kalvingstida.  

 Sommerbeite –Lavereliggende sommerland; Områder i tilknytning til høysommerland. 

I sommerperioden er reinen var for temperatursvingninger og insekts plage, på grunn 

av at den røyter de gamle hårene og skal danne nytt hårlag. Reinen har derfor behov 

for å kunne bevege seg mellom høyereliggende og lavereliggende områder, for å finne 

ro til å beite.  

 Høstbeite – Tidlig høstland; Områder hvor reinen beiter tidlig på høsten, og hvor 

reinen på naturlig måte spres på leting etter sopp.  

 

Dispensasjonen gjelder rivning av eksisterende fritidshytte for å sette opp ny fritidshytte med 

uthus og grillhytte.  

 

Kulturminner:  
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Lebesby kommune er ikke kjent med at det finnes registrerte kulturminner i det omsøkte 

området. Søk er utført på gnr/ bnr/ fnr i Riksantikvarens kulturminnebase og Matrikkelens 

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Omsøkte område ligger i et område som anses for utenfor fare for flom/ overflatevann, 

utglidning og skredfare. Det er heller ikke naturlige eller menneskeskapte forhold som 

medfører fare for helse og sikkerhet som kommunen kjenner til.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  

Det er ikke anført fra søker at det foreligger friluftsinteresser som vil bli berørt av tiltaket.  

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slikt foreligger. 

 

Naturmangfoldloven, naturmiljø og landskap:  

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.  

Det er registrert følgende oppføring av arter i distriktet / nærområdet:  

 

 EN – Sterkt truet, Gaupe «Lynx lynx»  

 VU – Sårbar, Oter «Lutra lutra»  

 VU – Sårbar, Teist «Sepphus grylle»  

 NT – Nær truet, Ærfugl «Somateria mollissima»  

 

Karttjenestene «Artskart» og «Naturbase» viser at det planlagte tiltaket ikke kommer i 

berøring med sårbare arter eller naturtyper. Det er ikke kommet fram opplysninger i 

saken som skulle tyde på at det utover dette finnes arter eller naturtyper direkte knyttet 

til området. 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 
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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:  

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. 

Det planlagte tiltak er av begrenset omfang og vil ikke vesentlig forverre situasjonen 

for økosystemet i området. Når det gjelder den samlede belastningen sees det ikke at 

tiltaket vil øke belastningen i forhold til i dag.  

 

§ 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. Det å rive eksisterende fritidshytte for 

så å oppføre ny fritidshytte med uthus og grillhytte vil ikke medføre noen 

miljøforringelse.  

 

§ 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:  

Utfra dette menes det at det benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som 

gir det beste samfunnsmessige resultatet.  

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon for å rive 

eksisterende fritidshytte for så å oppføre ny fritidshytte med uthus og grillhytte ikke vil 

medføre en negativ innvirkning på Naturmangfoldet. 

 

 

Vurdering: 
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I henhold til Pbl § 19-2 kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 

dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal 

det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 

tilgjengelighet. Ved vurdering om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og 

regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra 

planer, lovens bestemmelse om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon, etter Plan- og bygningsloven (Pbl) § 

19-1, for rivning av eksisterende fritidshytte og oppføring av ny fritidshytte med uthus og 

grillhytte på eiendommen gnr. 31 bnr. 6 ved Ørntind. Det aktuelle området ligger innenfor 

LNFR-område i gjeldende kommuneplan.  

 

Av Pbl § 19-2 første del fremgår det at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 

tilsidesatt. Lovens formål er å fremme bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, 

samfunnet og fremtidige generasjoner. I gjeldende kommuneplan (Kpl 5438-2016-02) er området 

lagt ut til LNFR-område hvor tiltak etter Pbl § 1-6 ikke er tillatt så lenge det ikke er en del av 

stedbunden næring innen jordbruk, skogbruk og reindrift. Dette betyr at oppføringen av tiltak 

er avhengig av dispensasjon fra plankravet. Den aktuelle eiendommen er allerede bebygd og 

fjerning av dårlig hytte med oppføring av ny hytte, samt uthus og grillhytte vil ikke vesentlig 

tilsidesette lovens formål om å fremme bærekraftig utvikling. Dette under forutsetning at 

næringsutøvelsen i området ikke berøres av økningen av tiltak i området. 

 

Fordeler med tiltaket:  

 

 Området er allerede bebygd med hytte. 

 Dårlig konstruksjon byttes med ny og bedre kvalitet, samt sikrere. 

 Tidligere bruk kan opprettholdes og området benyttes. 

 Ingen av sektormyndighetene har gått mot søknaden under forutsetning om vilkår i 

forhold til registrerte kulturminner. 

 

Ulemper med tiltaket: 

 

 Større bygningsmasse i området. 

 Presedens i forhold til andre tiltak. 

 

Søker har i sin dispensasjonssøknad argumentert for at byggets kvalitet er så dårlig at dette bør 

byttes ut. Samt at det er benyttet dimensjoner på bygget som er svake og kan medføre fare for 

sikkerhet. Av Pbl § 31-3 første ledd fremgår følgende krav til eksisterende byggverk: «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 ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene.» 

 

Dette er utgangspunktet for eiers (den ansvarliges) plikter i forhold til byggverk, men i noen 

tilfeller er det slik at byggverk forfaller og kan være bygget i svake konstruksjoner. Det som 
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da er utgangspunktet er at de tiltak som planlegges ikke vesentlig utfordrer andre 

forutsetninger kommunen har i sin øvrige planlegging. I dette tilfellet vil ikke de planlagte 

tiltakene her utøve en vesentlig forskjells innvirkning på kommuneplanens bestemmelser for 

spredt fritidsbebyggelse i kommunen. Her planlegges det oppført en fritidshytte (BYA – 70 

m2), uthus (BYA – 22 m2) og en grillhytte (BYA – 10 m2) oppført i en etasje. Økningen av 

bygningsmasse vil ikke medføre en uheldig innvirkning på kommunens øvrige bestemmelser 

for spredt fritidsbebyggelse. 

 

I forholdet til presedens sees det heller ikke at denne saken vil ha vesentlig føringer for andre. 

Her er det snakk om et allerede bebygd område i LNFR-området, og hvor ingen av de sentrale 

sektormyndighetene har gått imot søknaden. Samtidig vil ikke økningen av bygningsmassen 

være uheldig forskjells førende for kommunens øvrige bestemmelser om spredt 

fritidsbebyggelse. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det planlagte tiltak ved riving av 

eksisterende hytte for oppføring av ny hytte med uthus og grillhytte ikke vil vesentlig 

tilsidesette formålet med bestemmelsen gitt i gjeldende kommuneplan, samt formålet gitt i 

plan- og bygningsloven (Pbl) § 1-1. Det er vurdert at fordelene med tiltaket med tanke på 

konstruksjon og sikkerhet er større enn de ulemper som skapes ved dispensasjon fra 

bestemmelsene om LNFR-område. Det tillegges spesielt stor vekt at sentrale myndigheter 

ikke har uttalt seg negativt til dispensasjonen. 

 

På bakgrunn av ovenstående anbefales det at dispensasjon gis, men under vilkår spesielt i 

forhold til plassering opp mot kulturminner. 
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OPPFØRING AV BEREDSKAPSHYTTE VED GAHPATJÁVRI 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 16/1  

Arkivsaksnr.: 20/911    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 7/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 09.02.2021  

 

Innstilling: 

1. Det vises til søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak for etablering av punktfeste 

og beredskapshytte for Statnett SF ved Gahpatjávri i Lebesby kommune. Søknaden er 

avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens (Kpl 5438-2016-02) bestemmelse § 

4.1.1 om LNFR-område. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommunens arealplan (Kpl 5438-2016-02) sin bestemmelse § 

4.1.1 om LNFR-område for oppføring av beredskapshytte og aggregat hus / utedo på 

eiendommen gnr. 16 bnr. 1 ved Gahpatjávri (Gabbatkanalen), jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det planlagt tiltak for oppføring av 

beredskapshytte og aggregat hus / utedo ved Gahpatjávri ikke vil vesentlig tilsidesette 

formålet med bestemmelsen gitt i gjeldende kommuneplan, samt formålet gitt i plan- 

og bygningsloven § 1-1. Det menes at tiltakets art som beredskapshytte og sikkerhet 

for personell utgjør en større fordel enn de ulemper som dette gir i gjeldende plan. Det 

vektlegges spesielt at det inntil nylig har stått en beredskapshytte på området, men som 

er flyttet til annen godkjent plassering. Det vil derfor ikke medføre en økning i 

bygningsmassen for området. Det vektlegges også at det er ingen av 

sektormyndigheten som har uttalt seg negativt til søknaden. 

 

3. Det gis byggetillatelse for oppføring av beredskapshytte og aggregat hus / utedo på 

eiendommen gnr. 16 bnr. 1 ved Gahpatjávri (Gabbatkanalen), jfr. Pbl 20-1 a). 

 

4. Følgende vilkår gis: 

 

 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. 
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 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 (Ingen må - 

uten at det er lovlig etter § 8 - sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, 

grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme 

automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. ) - skal 

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

det kan berøre kulturminnet. 

 

6. Krav til produkter til byggverk jfr. Plan- og bygningsloven § 29-7: 

 

Ethvert produkt som skal inngå i et byggverk, skal ha forsvarlige egenskaper. 

Produsent eller dennes representant skal sørge for at egenskapene til produktet 

dokumenteres, og er forpliktet til å gi de opplysninger til tilsynsmyndigheten som er 

nødvendige for utøvelse av tilsyn med produktets egenskaper. Departementet utpeker 

tilsynsmyndighet. 

 

7. Klagerett: 

 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. 

Klagen skal sendes Lebesby kommune. 

 

Klagefrist er 3 uker regnet 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 etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1, datert 16.10.2020. 

2. Søknad om tillatelse til tiltak etter Pbl § 20-1, datert 16.10.2020. 

3. Brev fra Finnmarkseiendommen vedr. punktfeste, datert 10.9.2020. 

4. Områdekart. 

5. Situasjonskart 

6. Tegning aggregat hus og utedo. 

7. Tegning plan beredskaps hus. 

8. Tegning fasade og snitt beredskaps hus. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 
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Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak for etablering av 

punktfeste og beredskapshytte for Statnett SF ved Gahpatjávri i Lebesby kommune. Søknaden 

er avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens (Kpl 5438-2016-02) bestemmelse § 4.1.1 

om LNFR-område.  

 

Opplysninger fra søknad / matrikkelen:  

Søker:    Multiconsult Norge AS, Postboks 265 Skøyen, 0213 OSLO  

Tiltakshaver:   Statnett SF, Postboks 4904 Nydalen, 0423 OSLO  

Beliggenhet:   gnr. 16 bnr. 1, Gahpatjávri (Gabbatkanalen), Lebesby kommune  

Koordinat:   EUREF89 UTM 35, N – 7 800 416, Ø – 496 856  

 

Gjeldende reguleringsbestemmelser:  

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel (Kpl 5438-2016-02) hvor det 

aktuelle området er regulert til LNFR-område.  

 

Følgende bestemmelser er gitt:  

 

Det er gitt følgende retningslinjer for LNFR området:  

«Landbruks-, natur- og friluftsområder, samt reindrift, omfatter områder som skal 

brukes og sikres for landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, 

og / eller som skal bli liggende som naturområder og områder for friluftsliv.»  

 

Det å fradele punktfeste og etablering av beredskapshytte på den omsøkte plassering kommer 

ikke under bruken som LNFR-område og er derfor avhengig av dispensasjon fra gjeldende 

kommuneplan. 

 

Søker har i sin søknad fremlagt følgende begrunnelse for dispensasjon og søknad:  

«Beredskapshytta må ligge som omsøkt for å oppfylle sin tiltenkte funksjon.»  

 

«Statnett søker om tillatelse til oppføring av beredskapshytte ved Gabbat-kanalen i 

Lebesby kommune. Statkraft har hatt en beredskapshytte stående på omsøkt tomt. 

Denne er flyttet til ny plassering ved Offervann kraftverk.  

 

Statnett har søkt FEFO, og fått tillatelse til punktfeste for plassering av ny 

beredskapshytte på samme tomt. Reindrifta er hørt i saken, og FEFO legger til grunn 

at berørt reinbeitedistrikt ikke har innvendinger til søknaden. Søknad om opprettelse 

av punktfeste er sendt til Lebesby kommune.  

 

Beredskapshytten planlegges plassert i et område som i gjeldende kommuneplan er 

avsatt til LNFR-område. Tiltaket anses å være unntatt fra nabovarsling da det er 

FEFO som er grunneier i området rundt omsøkte hytte. Det søkes samtidig om 

dispensasjon fra byggeforbudet i området.»  

 

«Det søkes om dispensasjon fra det generelle byggeforbudet i området som er satt til 

LNFR-område i kommunens arealplan. Hytta må ligge i området om den skal oppfylle 

sin tiltenkte funksjon som beredskapshytte.»  

 

Uttalelse fra sektormyndigheter: 
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Den 29.10.2020 ble søknaden om dispensasjon sendt ut til aktuelle sektormyndigheter for 

uttalelse. Følgende uttalelser er kommet innenfor frist som var den 20.11.2020: 

 

Sametinget, brev datert 9.11.2020 – 

 

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og ellers kjente forhold kan vi ikke se at 

det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete 

samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen merknader til søknaden. 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, brev datert 10.11.2020 –  

 

Fylkesmannen har ingen merknader til at søknaden innvilges. 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune, brev datert 20.11.2020 –  

 

Kulturarv  

Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta automatisk freda kulturminner i 

arealplanlegging jf. lov om kulturminner av 1978 og PBL av 2008.  

 

Tiltaket er sjekket for kulturminner mot våre arkiver og ut fra vår kunnskap til 

området. Så langt vi kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente, automatisk freda 

kulturminner.  

 

Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge søknaden, 

vil vi derfor vise til tiltakshavers aktsomhets - og meldeplikt dersom en under 

markinngrep skulle støte på spor etter tidligere menneskers aktivitet jf. 

kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under arbeide skulle arbeidet oppdages 

gjenstander, ansamlinger av trekull eller uventede steinkonsentrasjoner etc. må vi få 

melding umiddelbart. Det foresettes at dette pålegget bringes videre til de som skal 

utføre arbeidet i marken.  

 

For uttalelse om samiske kulturminner viser vi til eget brev fra Sametinget.  

 

Avslutning  

Vi har ingen andre merknader til søknaden. 

 

Finnmarkseiendommen og Reinbeitedistrikt 13 har ikke svart innenfor fristen i høringsbrevet, 

og kommunen antar derfor at de ikke har noen merknader til søknaden. 

 

Reindrift:  

Eiendommen ligger i Reinbeitedistrikt 13. Det er ikke avklart hvilke konkrete 

reinbeiteinteresser som kan bli berørt av tiltaket.  

 

Av kilden.nibio.no fremgår følgende opplysninger som tiltaket berører: 

  

- Høstbeite – Tidlig høstland; Områder hvor reinen beiter tidlig på høsten, og hvor 

reinen på naturlig måte spres på leting etter sopp.  

 

Av kilden.nibio.no fremgår det også opplysninger om at tiltaket ligger i nærhet til følgende:  
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- Sperregjerde;  

- Oppsamlingsområde; Områder med naturlige avgrensninger hvor reinen samles 

midlertidig under innsamling til flytting, kalvemerking, skilling eller slakt.  

- Vårbeite - Oksebeiteland; Områder hvor okserein, fjordårskalver og simler som ikke 

skal kalve oppholder seg i kalvingstida.  

- Sommerbeite –Lavereliggende sommerland; Områder i tilknytning til høysommerland. 

I sommerperioden er reinen var for temperatursvingninger og insekts plage, på grunn 

av at den røyter de gamle hårene og skal danne nytt hårlag. Reinen har derfor behov 

for å kunne bevege seg mellom høyereliggende og lavereliggende områder, for å finne 

ro til å beite.  

 

Det har tidligere stått en bygning i samme området som er blitt flyttet til Offervann 

damanlegg. 

 

Kulturminner:  

Lebesby kommune er ikke kjent med at det finnes registrerte kulturminner i det omsøkte 

området. Søk er utført på gnr/ bnr/ fnr i Riksantikvarens kulturminnebase og Matrikkelens 

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Omsøkte område ligger i et område som anses for utenfor fare for flom/ overflatevann, 

utglidning og skredfare. Det er heller ikke naturlige eller menneskeskapte forhold som 

medfører fare for helse og sikkerhet som kommunen kjenner til.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  

Det er ikke anført fra søker at det foreligger friluftsinteresser som vil bli berørt av tiltaket.  

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slikt foreligger.  

 

Naturmangfoldloven, naturmiljø og landskap:  

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.  
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Det er registrert følgende oppføring av arter i distriktet / nærområdet:  

 

 EN – Sterkt truet, Jerv «Gulo gulo»  

 

Karttjenestene «Artskart» og «Naturbase» viser at det planlagte tiltaket ikke kommer i 

berøring med sårbare arter eller naturtyper. Det er ikke kommet fram opplysninger i 

saken som skulle tyde på at det utover dette finnes arter eller naturtyper direkte knyttet 

til området. 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:  

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. 

Det planlagte tiltak er av begrenset omfang og vil ikke vesentlig forverre situasjonen 

for økosystemet i området. Når det gjelder den samlede belastningen sees det ikke at 

tiltaket vil øke belastningen i forhold til i dag.  

 

§ 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. Det å sette opp en beredskapshytte hvor 

det tidligere har stått en bygning vil ikke medføre noen miljøforringelse.  

 

§ 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.  



  Sak 7/21 

 

 Side 47 av 49   

 

 

Vurdering:  

Utfra dette menes det at det benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som 

gir det beste samfunnsmessige resultatet.  

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon for å oppføre en 

ny beredskapshytte på samme område hvor det tidligere har stått en beredskapshytte 

ikke vil medføre en negativ innvirkning på Naturmangfoldet. 

 

Vurdering: 

I henhold til Pbl § 19-2 kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 

dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal 

det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 

tilgjengelighet. Ved vurdering om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og 

regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra 

planer, lovens bestemmelse om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak for etablering av 

punktfeste og beredskapshytte for Statnett SF ved Gahpatjávri i Lebesby kommune. Søknaden 

er avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens (Kpl 5438-2016-02) bestemmelse § 4.1.1 

om LNFR-område.  

 

Av Pbl § 19-2 første del fremgår det at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 

tilsidesatt. Lovens formål er å fremme bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, 

samfunnet og fremtidige generasjoner. I gjeldende kommuneplan er området lagt ut til LNFR-

område. Landbruks-, natur- og friluftsområder, samt reindrift, omfatter områder som skal 

brukes og sikres for landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og / eller 

som skal bli liggende som naturområder og områder for friluftsliv. Den planlagte bygningen 

som tenkes oppført skal benyttes som beredskapshytte for Statnett. Det har tidligere stått en 

beredskapshytte for Statkraft på samme området, men denne er flyttet til annen godkjent 

plassering. Det menes derfor at tiltaket ikke vil vesentlig tilsidesette hensynet bak 

bestemmelsen eller lovens formålsbestemmelse. 

 

Fordeler med tiltaket: 

 Nært tilknyttet området for å oppfylle sin funksjon som beredskapshytte. 

 Økt sikkerhet for Statnett sine ansatte. 

 Ingen økning av bygningsmasse da det tidligere har stått beredskapshytte på området 

og denne er flyttet til ny godkjent plassering. 

 Nært tilknyttet eksisterende vei (sommeråpen). 

 

Ulemper med tiltaket: 

 Bygning plassert i LNFR-område. 

 Presedens. 
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Etter kommunens vurdering vil det her ikke være nevneverdig problemer i forhold til 

presedens. Dette da omsøkt bygning skal benyttes som beredskapshytte i tilknytting til Statnett 

sin anlegg i området. Dette da det er få tiltak som kan plasseres i LNFR-områder som kan 

benytte begrepet om beredskapshytte. 

 

Det vektlegges også at det omsøkte plasseringen er i området hvor det nylig har stått en 

beredskapshytte. Det vil derfor ikke medføre en fortetting eller økning av bygningsmengden i 

området. Det vektlegges også at ingen av sektormyndighetene har gått mot søknaden. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det planlagt tiltak for oppføring av 

beredskapshytte og aggregat hus / utedo ved Gahpatjávri ikke vil vesentlig tilsidesette 

formålet med bestemmelsen gitt i gjeldende kommuneplan, samt formålet gitt i plan- og 

bygningsloven § 1-1. Det menes at tiltakets art som beredskapshytte og sikkerhet for personell 

utgjør en større fordel enn de ulemper som dette gir i gjeldende plan. Det vektlegges spesielt 

at det inntil nylig har stått en beredskapshytte på området, men som er flyttet til annen 

godkjent plassering. Det vil derfor ikke medføre en økning i bygningsmassen for området. Det 

vektlegges også at det er ingen av sektormyndigheten som har uttalt seg negativt til søknaden. 

 

På bakgrunn av ovenstående anbefales det at dispensasjonen gis. 
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