
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 20/911   

Sakstittel:  OPPFØRING AV BEREDSKAPSHYTTE VED GAHPATJÁVRI  

 

 

Rådmannens 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. 

 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. 

 

 

 

Saksutredning: 
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: 

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: 

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:  

 

- 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.  

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.  

 

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. 

  

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. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


