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38/2 DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR SKJØTNINGBERG FOR 

TILLEGGSAREAL FRA FRILUFTSOMRÅDE TIL FRITIDSFORMÅL 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 38/2  

Arkivsaksnr.: 16/1457    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 30/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 05.10.2017  

 

Innstilling: 

 

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

26.9.2016, for fradeling av tilleggstomt fra eiendommen gnr. 38 bnr. 2 i 

Skjøtningberg. 

 

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

reguleringsplan for Skjøtningberg (RPL 2022199702) sin bestemmelse om 

friluftsområde på land (S12) for fradeling av tilleggsareal til eksisterende 

fritidseiendom gnr. 38 bnr. 34 i Skjøtningberg. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart større 

fordeler ved å omgjøre friluftsområde til fritidstomt enn de ulemper dette medfører 

bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan. Når det gjelder presedens og 

likebehandlingsprinsippet så foreligger det ingen spesielle grunner i denne saken som 

skiller seg ut. En dispensasjon vil derfor kunne skape presedens ved at flere av de 

andre fritidstomtene kan gjøre hevd i samme forholdet for å utvide sine tomter inn i 

det regulerte friluftsområde (S12). 

 

3. Klageadgang  

 

I samsvar med Forvaltningsloven § 28 kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. 

Klagen sendes Lebesby kommune.  

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.  

 

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og 

de grunner som anføres klagen. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, datert 26.9.2016 

2. Grunner for dispensasjon, datert 26.9.2016 

3. Situasjonskart over ønsket areal, datert 2.9.2016 

4. Oversiktskart over ønsket område, datert 4.11.2016 

5. Uttalelse; Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 14.11.2016 
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Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon, Plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1, 

fra reguleringsplan for Skjøtningberg. Søknaden gjelder ønske om å ta i bruk et område for 

friluftsområde på land som tilleggsareal til fritidstomt.  

 

Opplysninger fra Matrikkelen:  

Søker:    Riam Kohram Jenssen, Postboks 207, 9790 Kjøllefjord  

Beliggenhet:   gnr. 38 bnr. 2, Skjøtningberg i Lebesby kommune.  

Koordinat:   Euref89 UTM 35 N – 7 879 515, Ø – 513 347  

 

Gjeldende planstatus for området:  

Gjeldende reguleringsplan er Reg. plan for Skjøtningberg (PlanID: 2022199702) hvor det 

aktuelle området er definert som friluftsområde på land (S12) med følgende bestemmelser:  

 

§ 5.3 Spesialområder  

§ 5.3.1 Friluftsområde på land (S10 – S12)  

a) Områder på land som skal nyttes til friluftsområde for ferdsel, rekreasjon og 

naturopplevelser.  

b) Innenfor området er det ikke tillatt å oppføre bygninger eller drive virksomhet som 

er til hinder for områdets bruk som friluftsområde eller foreta inngrep som kan endre 

natur-miljøet vesentlig.  

c) Områdene S11 og S12. For disse friluftsområdene er det ikke noe i veien for 

utnyttelse av produktivt areal til tradisjonelt jordbruk. Jordlovens §§ 9 og 12 skal 

gjelde for S11. Men inngrep skal ikke foretas som kan endre naturmiljøet vesentlig.  

 

Søker har i sin dispensasjon gitt følgende begrunnelse:  

Jeg ønsker å utvide min eksisterende tomt med en lengde på 20 m. (se tegning) og har 

fått aksept fra eier, Nils Klykken. Hensikten med kjøpet av tomten er at jeg kan benytte 

den til dyrking og med tiden bygging av eventuell hytte/ uthus. Jeg ønsker derfor 

dispensasjon til at tomten kan godkjennes til fritidstomt. 

 

Uttalelse fra sektormyndigheter: 

Den 2.11.2016 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet inn: 

 

Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 14.11.2016- 

 

Det søkes om fradeling av tilleggsareal til eksisterende hyttetomt/ tomt for oppføring 

av ny fritidshytte. I søknaden heter det blant annet: «Hensikten med kjøpet av tomten 

er at jeg kan benytte den til dyrking og med tiden bygging av eventuell hytte/ uthus». 

 

I reguleringsplan for Skjøtningberg er omsøkt areal avsatt til spesialområder-

friluftsområde. Søknaden skal derfor behandles som en dispensasjonssøknad etter 

plan- og bygningslovens kapittel 19. 

 

Innledningsvis vil vi minne om at kommunen må vurdere om søknaden oppfyller 

vilkårene for å kunne gi dispensasjon. Vilkårene framgår av plan- og bygningsloven § 
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19-2. Blant annet kreves det at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra 

ikke blir vesentlig tilsidesatt, og det må også foreligge en klar overvekt av hensyn som 

taler for dispensasjon. Kommunen må også vurdere presedensen av et eventuelt 

positivt vedtak. 

 

Det er etter Fylkesmannen syn uheldig at det etableres hyttetomter ved dispensasjoner 

fra reguleringsplaner. Kommunen fratar da folk muligheten til å søke hyttetomt på 

likefot. Etter Fylkesmannens vurdering ville derfor en mer redelig måte å gjøre dette 

på være å etablere en ny hyttetomt i området ved omregulering. 

 

Ut fra dette anbefaler vi at søknaden avslås. 

 

Sametinget, brev datert 28.11.2016- «Varsel om befaring» 

 

Gbnr 38/34 ligger innenfor avgrensningen av kulturminnelokalitet ID 48039 som også 

grenser til det omsøkte tilleggsareal. Registreringen ble gjort i forbindelse med 

økonomisk kartverk i 1971, og inneholder manglende informasjon i forhold til antall 

kulturminner og kartfesting av disse. Vi behøver nøyaktig kartfesting av hvert enkelt 

kulturminne med GPS, samt vurdere om kulturminnelokalitetens avgrensing er 

korrekt. 

 

Sametinget må derfor foreta en kontrollbefaring før endelig uttalelse kan gis. Befaringa 

vil kunne utføres i løpet av barmarks perioden 2017. 

 

«Lebesby kommune informerte søker i brev av 26.1.2017 om at Sametinget hadde 

varslet befaring av området og at søknaden derfor avventet videre behandling inntil 

endelig uttalelse foreligger.» 

 

Finnmark fylkeskommune, mail datert 19.12.2016- 

 

Finnmark fylkeskommune kjenner til at det er registrert automatisk fredete 

kulturminner i det omsøkte området. Det dreier seg om nyere tids tufter, inklusive 

gammetufter. Kulturminnet er kartfestet og registrert i Riksantikvarens 

kulturminnedatabase Askeladden med ID 48039. Kulturminnets utstrekning er også 

synlig i nettportalen www.nordatlas.no. Samiske kulturminner forvaltes av Sametinget, 

og vi viser til deres uttalelse for den videre saksgangen. 

 

Sametinget, brev datert 1.9.2017- 

 

Sametinget ved Ole Mattis Siri foretok befaring av det omsøkte området den 

25.8.2017. Det ble under befaringen ikke påvist automatisk fredete samiske 

kulturminner som skulle være til hinder for tiltaket. 

 

Etter befaring samt vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se 

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

kulturminner. Sametinget har derfor ingen merknader til søknaden. 

 

 

 

http://www.nordatlas.no/
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Reindrift:  

Eiendommen ligger i reinbeitedistrikt 9. Det er ikke avklart hvilke konkrete reinbeiteinteresser 

som kan bli berørt av tiltaket. Tiltaket anses ikke å berøre reindriftsnæringen.  

 

Kulturminner:  

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

området, men i gjeldende reguleringsplan er det i umiddelbar nærhet avsatt et område for 

spesialområde Kulturelt bevaringsområde (S5 og S9) og Bygningsmiljø og anlegg med særlig 

verneverdi (S2 og S3). Søk er utført på gnr/bnr/fnr i Riksantikvarens kulturminnebase og 

Matrikkelens SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Omsøkte område ligger i et område som ansees 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. 

 

Naturmangfold, 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.  

 

I det aktuelle området er det oppført følgende registreringer: 

 Krykkje, «Rissa tridactyla», EN – Sterkt truet 

 Tyvjo, «Stercorarius parasitivus», NT – Nær truet 

 Fiskemåke, «Larus canus», NT – Nær truet 

 Sivspurv, «Emberiza schoeniclus», NT – Nær truet 

 Teist, «Cepphus grylle», VU – Sårbar 
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 Lunde, «Fratercula arctica», VU – Sårbar 

 

Det er ikke kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at det utover dette 

finnes arter eller naturtyper direkte knyttet til området. Etter kommunens vurdering vil 

ingen av artene bli berørt av det planlagte tiltak da det her er snakk om fradeling av 

tilleggsareal, og eventuell fremtidig tiltak vil være i umiddelbar tilknytning til 

eksisterende bebyggelse. 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:  

Saken gjelder utvidelse av tilleggsareal til eksisterende fritidseiendom og tanker om 

eventuell fremtidig oppføring av ekstra fritidshytte/ uthus. 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. 

Saken gjelder fradeling av tilleggsareal til eksisterende fritidseiendom. Området er i 

dag i bruk og planlagte tiltak vil ikke vesentlig forverre situasjonen for økosystemet i 

området. Når det gjelder belastningen sees det ikke at fradelingen 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 da området allerede er i bruk. Det å 

fradele tilleggsareal vil ikke medføre noen miljøforringelse da området allerede er i 

bruk i dag.  

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  
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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:  

Søknaden gjelder fradeling av tilleggsareal til eksisterende fritidseiendom med mulig 

oppføring av fremtidig fritidsbolig/ uthus nært tilknyttet eksisterende bebyggelse. Det 

vil derfor ikke være noen endring av bruk som medfører at enn unngår/ begrenser 

skader på naturmangfoldet. 

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon om fradeling av 

tilleggsareal ikke vil medføre en negativ innvirkning på Naturmangfoldet. Dette da 

områdene er i bruk og dette ikke vil endre seg i forhold til fradelingen. Eventuell 

fremtidig oppføring av tiltak vil heller ikke utgjøre noen negativ innvirkning på det 

lokale 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 for fradeling av tilleggsareal til 

eksisterende fritidseiendom gnr. 38 bnr. 34 fra eiendommen gnr. 38 bnr.2 i Skjøtningberg. 

Søker ønsker et tilleggsareal hvor bakkant av eiendommen gnr. 38 bnr. 34 forlenges med 20 

meter. Dette medfører at det aktuelle tilleggsarealet strekker seg inn i et regulert 

friluftsområde (S12). 

 

Fylkesmannen i Finnmark har i sin uttalelse gitt sitt syn på at det er uheldig at det etableres 

hyttetomter ved dispensasjoner fra reguleringsplaner. Kommunen fratar da folk muligheten til 

å søke hyttetomt på likefot. Etter Fylkesmannens vurdering vil en mer redelig måte være å 

etablere en ny hyttetomt i området ved omregulering. Det bør ikke gis dispensasjon når 

regionale myndigheter har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, jfr. Pbl § 19-2. 

Fylkesmannen i Finnmark har i sin uttalelse anbefalt at søknaden avslås. 

 

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 reguleringsplan er området regulert til 

friluftsområde på land. Formålet med området er å fremme friluftsområde for ferdsel, 

rekreasjon og naturopplevelser. For disse friluftsområdene er det ikke noe i veien for 

utnyttelse av produktivt areal til tradisjonelt jordbruk. Det å ta i bruk arealet for dyrking vil 
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ikke vesentlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsen i reguleringsplanen eller lovens formål. 

Derimot vil fradeling av tilleggsareal med tanke på fritidsformål kunne tilsidesette hensynet 

bak bestemmelsen som friluftsområde. 

 

I tillegg nevnes det at fordelen må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering: 

 

Fordeler med tiltaket: 

 Benyttes til dyrking 

 Etablering av fremtidig hytte/ uthus 

 Mer areal rundt eksisterende fritidshytte 

 

Ulemper med tiltaket: 

 Berører et friluftsområde for ferdsel, rekreasjon og naturopplevelse 

 Innskrenker et friluftsområde på land som skiller byggeområde (Fritidshytter) mot et 

spesialområde for kulturelt bevaringsområde (Område vernet i følge 

kulturminneloven) 

 Evt. fremtidig oppføring av hytte/ uthus medfører større trafikk i området 

 En utvidelse av regulert byggeområde ved bruk av dispensasjon fremfor 

reguleringsendring 

 Mulig presedens i forhold til nærliggende tomter 

 

Av Gårdskart på skog og landskap fremgår det at det aktuelle området som ligger bakom 

eiendommen gnr. 38 bnr. 34 inneholder fulldyrka jord. 

 

Utfra ovennevnte kan ikke kommunen se at det foreligger særlige forhold rundt den aktuelle 

tomten som skiller denne fra de øvrige fritidstomtene i byggeområdet (F6). En eventuell 

dispensasjon vil derfor kunne skape presedens ved at flere av de andre fritidstomtene kan 

gjøre hevd i samme forholdet for å utvide sine tomter inn i det regulerte friluftsområde (S12). 

 

Av reguleringskartet ser det ut til at den aktuelle eiendommen kan utvides ca. 4.5 – 5 meter 

bakover samtidig som den fremdeles ligger innenfor det regulerte området for byggeområde. 

Eiendommen gnr. 38 bnr. 34 vil da kunne tilføres et areal på ca. 160 m
2
 som kan benyttes til 

dyrking. Det vil ikke være mulig å etablere en fremtidig fritidshytte på arealet da det ikke er 

tilstrekkelig med areal og ledig plass på eiendommen gnr. 38 bnr. 34 for å dekke to 

fritidshytter. Eiendommen gnr. 38 bnr. 34 har et areal på 1 037 m
2
.  

 

I gjeldende reguleringsplan for Skjøtningberg (RPL 2022-1997-02) er det fremdeles 3 ledige 

enheter (F9, F17 og 1 enhet i F6). Det er derfor ennå mulig å etablere nye fritidshytter i nær 

tilknytning til Skjøtningberg. 

 

Det er også 5 ledige områder i reguleringsplan for Skjøtningberg hytteområde (RPL 2022-

1977-02) med mulighet for oppføring av fritidshytte. En av disse ligger nede ved vegen (nr. 

10) innerst i Skjøtningberg, mens en ligger i skråningen ved tverrelva (nr. 14) og de tre 

resterende ligger i Rubbeskardet (nr. 15, 16 og 17).  

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart større fordeler ved å 

omgjøre friluftsområde til fritidstomt enn de ulemper dette medfører bestemmelsene i 

gjeldende reguleringsplan. Når det gjelder presedens og likebehandlingsprinsippet så 
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foreligger det ingen spesielle grunner i denne saken som skiller seg ut. En dispensasjon vil 

derfor kunne skape presedens ved at flere av de andre fritidstomtene kan gjøre hevd i samme 

forholdet for å utvide sine tomter inn i det regulerte friluftsområde (S12). 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV 3 STK GAPAHUKER I 

OMRÅDET RUNDT KUNES 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 15/1  

Arkivsaksnr.: 16/1549    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 27/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 05.10.2017  

 

Innstilling: 

 

  

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon for punktfeste for oppføring av 3 stk 

gapahuker i området rundt Kunes i Lebesby kommune. En er plassert ut mot Leirbukta 

og de to resterende er tenkt plassert innover langs Sørelvdalen mot fjellene syd for 

Kunes. Dispensasjonen gjelder fra kommunens arealplan område LNF-C sone for 

oppføring av punktfeste og gapahuk på tre lokaliteter på eiendommen gnr. 15 bnr. 1 

ved Kunes.  

 

2. Det innvilges ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-C sone sin 

bestemmelse for oppføring av punktfeste for gapahuk A ved Leirbukta. Det gis heller ikke 

tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 m) for fradeling av punktfeste for gapahuk. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil plasseringen av gapahuken bli liggende innenfor 

en sone som er definert som utløpsområde for snøskred (Aktsomhetsområde). Det 

aktuelle området er ikke kartlagt i forhold til snøskred og steinsprang. 

 

3. Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-C sone sin bestemmelse 

for oppføring av punktfeste for gapahuk B ved Sørelva nord for kraftlinjen. Det gis 

tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 m) for fradeling av punktfeste for gapahuk. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil plasseringen av gapahuken ikke vesentlig komme i 

konflikt med annen bruk i området. Gapahuken vil også være en god tilretteleggelse for 

fysisk aktivitet og allmenn helse. Det tillegges også vekt at ingen av de sentrale 

høringspartene har gått mot søknaden. 
 

4. Det innvilges ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-C sone sin 

bestemmelse for oppføring av punktfeste for gapahuk C ved Sørelva sør for kraftlinjen. 

Det gis heller ikke tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 m) for fradeling av 

punktfeste for gapahuk. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil plasseringen av gapahuken bli i et område som er 

uberørt og vil således medføre vesentlig inngrep. Det tillegges også vekt at lokal 

reinbeitedistrikt går i mot søknaden på grunn av at plasseringen er lavtliggende i et 

dalføre som blir tidlig bart. Et slikt område er viktig tidligbeite om våren og forsommeren 

for rein. 
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5. Klageadgang  

 

I samsvar med forvaltningsloven (fvl) § 28 kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. 

Klagen sendes Lebesby kommune.  

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer frem 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 med vedlegg, datert 22.3.2017. 

2. Kart over plassering av de tre gapahuker 

3. Kart over plassering ved Leirbukta. 

4. kart over plassering syd for kraftlinje ved Sørelva. 

5. Tidligere uttalelse fra Rbd 13, brev datert 12.10.2015. 

6. Tidligere uttalelse fra Rbd 13, mail datert 19.10.2016. 

7. Tilbakemelding fra Unni Olsen, brev datert 5.4.2017. 

8. Tilbakemelding fra Unni Olsen, brev datert 8.4.2017. 

9. Tillegg tilbakemelding fra Unni Olsen, mail datert 11.4.2017. 

10. Uttalelse fra Oddny Häckner, mail datert 11.4.2017. 

11. Uttalelse fra Reinbeitedistrikt 13, mail datert 5.5.2017. 

12. Uttalelse etter befaring fra Sametinget, brev datert 16.8.17. 

13. Kart fra Sametinget for området ved plassering av gapahuk B med inntegnet tuft og 

sikringssone. 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt den 23.3.2017 søknad om dispensasjon for oppføring av 3 stk 

punktfester for gapahuker i området rundt Kunes i Lebesby kommune. En er plassert ut mot 

Leirbukta og de to resterende er tenkt plassert innover langs Sørelvdalen mot fjellene syd for 

Kunes. Dispensasjonen gjelder fra kommunens arealplan område LNF-C sone for oppføring 

av punktfeste og gapahuk på tre lokaliteter på eiendommen gnr. 15 bnr. 1 ved Kunes.  

 

Matrikkelopplysninger:  

Søker:    Barents musikk og kulturforum, v/ Kjetil Hanssen, 9742 Kunes  

Beliggenhet:   gnr. 15 bnr. 1 ved Kunes  

Koordinat:   Gapahuk A ved Leirbukta; Euref89 UTM 35 N-7806793, Ø-482321  

Gapahuk B ved Sørelva; Euref89 UTM 35 N-7801932, Ø-481367  

Gapahuk C syd for kraftlinje langs Sørelva; Euref89 UTM 35  

N-7799615, Ø-480962  

Eiendommens areal:  Punktfeste  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«For tilrettelegging for fysisk aktivitet og allmenn helse.»  
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Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan. I denne er de aktuelle områdene definert 

som LNF-C sone og har følgende bestemmelser:  

 

«Innenfor denne sonen er oppføring av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse 

ikke tillatt. Det samme gjelder vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse.»  

 

Uttalelser fra aktuelle naboer:  

I forbindelse med lokalisering av gapahuk A mot Leirbukta har eierne av eiendommen gnr. 15 

bnr. 5 innsendt 4 uttalelser i forhold til den aktuelle gapahuken. Uttalelsene ligger vedlagt 

dette høringsbrevet. 

 

Unni Olsen, brev datert 5.4.2017- 

Jo flere kokker dess mere søl. Det er vel best å få inn statsskog også, kanskje det 

kommer noe ut av dette. Jeg protesterer og brev kommer om noen dager, brevet fra 

Hanssen ble sendt den 27.05.17, selv om det kan se ut som dere har kun fått kvittering 

for sendt post. Det kan se ut som det er gjort med forsett, så jeg holder meg til 

ordtaket: å ha tillit er bra, å ikke ha tillit er enda bedre. Herre Gud, det er jo bare en 

papirlørve med feilinformasjon jeg har mottatt. Legger den ved i neste brev, slik at 

dere kan se selv. Av de nye papirene ser jeg turstien skal gå over hele Leirbukta, og 

gapahauken er mistenkelig inne på eiendommens sørside, så det blir ikke aktuellt å 

godkjenne fra min side. 

 

Unni Olsen, brev datert 8.4.2017- 

Jeg har mottatt nabovarsel fra Kjetil Rasmussen, som vel knapt kan kalles nabo all den 

tid han bor i Lakselv, og ikke har annen nabo enn Henrikbukta og Anna Masternes på 

Kunes. Min nabo er vel mest Finnmarkseiendommen/ Statskog så jeg adresserer brevet 

først og fremst til Lebesby kommune. Jeg trodde det var byggeforbud på Tuftene 

utover fjorden! Hvordan kan da Lebesby kommune snakke som om det var opp og 

avgjort, at det er ok å bygge gapahauk på grensen til en privat eiendom; og sågar bygge 

tursti over eiendommen; og, som om det ikke var nok! Planere denne turstien over vår 

eiendom i Henrikbukta. Jeg har ikke frasagt meg arven fra Marlene Monsen, bare så 

det er sagt. Det har heller ikke min søster; og heller våre søskenebarn Sommervik – 

alle barnebarn av Ole Olsen Kones. Ikke har jeg heller hørt at noen av vår bestefars 

søsken har frasagt seg arven. Så hvorfor fikk vi ikke nabovarsel for et par år siden da 

denne saken var på gang? Er lov og rett i Norge blitt lovens urett de siste årene? Hvis 

det bare er å ta seg til rette og tro man kan gjøre som man vel, opprette et AS betalt 

kanskje med tilskudd fra også mine skattepenger, da kan jeg jo bare gjøre som andre 

gjør, bygge over grenser – det heter vel flytte grenser, helt til det blir et helt vepsebol 

av det hele. 

 

Og hva er vitsen med å skape krangel og misnøye; er det snakk om å tjene millioner på 

tursti og gapahauk, eller er det for a 4 – 5 kunesværinger skal kunne sette seg ned 2 – 3 

ganger i året; ta fram kikkerten og skue ned over den fjorden de ser like godt fra 

Kunes; med risikoen for å få seg en steinblokk i hodet på veien dit; eller skli utfor et 

eller annet berg. Skal de fly fra Henrikbukta mon tro? Der er ingen offisiell vei om 

noen skulle tro det; for hvis så er tilfelle, skulle jeg krevet at regjeringen laget både 

skredsikring, murte opp nedfallen masse og oljegruset veien for veier ser ikke slik ut i 

dag. Den veien er livsfarlig, og man går nok på egen risiko. 
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Nei, Bjørg Masternes prøver seg med sin søster, skulle over hennes eiendom med 

denne stien sin, og hvor hun skulle komme ut det må Gudene vite – kanskje over 

Ragnhilds veranda. 

 

Det går bare ikke an, dere får holde dere for god til å fikse og trikse og tro at folk over 

60 er senile. Jeg har gått på disse stiene fra begynnelsen av 50 årene, jeg har seilet med 

melkespannet til Kunes midtvinters på den tiden, før Bjørg Masternes ble født og da 

hennes familie bodde over fjorden fra Lebesby og i nærheta av Godvika, hvor 

Masternesfamilien kom fra og enda har eiendom. Skal de ta over hele fjorden, også det 

norske folk sin eiendom – for det er jo våres land jeg sier ikke samene, for de er jo bare 

nordmenn som alle andre nordmenn. 

 

Med alle de dyre hurtigbåtene som er kommet innover, kan hun snart arrangere 

Verdens nordligste Grand Prix motorbåtrace fra Kunes - rundt Brattholmen, der kan 

hun bygge både gapahuk og gapestokk om hun vil for meg. 

 

Jeg vil ikke ha noen drikkefest på tomtegrensen, det er slett ikke 500 meter fra 

tomtegrensen, tomta går i en spiss langt oppi roten av berget så de er nok på ville veier. 

Mot øst går den godt ovenfor den gamle telefonlinjen så der bli det «steinrøysa oppi 

bakken»! Man kan jo ikke ta privat eiendom for å lage tursti, det finnest enda lov og 

rett i dette landet; men å være såfrekk å tro at det kan gjøres uten å spørre, det er 

toppen. Kanskje det er slik man gjør det i Porsanger, jeg vet ikke. Det kan jo ikke være 

i det kristne hjemmet til Alf Masternes denne lærdommen har rot, han nøyde seg jo 

med å flytte noen steiner hit og dit og i verste fall jage sauene sine tel plage for min 

gamle bestemor som ikke klarte å jage innbryterne fra sine jorder. Jeg har altså gjetet 

sauer for den familien hele sommeren fra jeg var liten, og nå når jeg er 67 skal jeg altså 

gjete turistene deres. Jeg skal si, jeg er lei av turister jeg har arbeidet med dem i 25 år 

nå – når jeg er hjemme i Leirbukta, vil jeg ha fri. Tror noen virkelig at de stopper ved 

gapahauken? Nei, de går som sauene videre ned på tunet og sjøen og så har vi 

runddansen, selv om har stor eiendom – så kommer verden som et klask i fjeset når 

man stikker det ut av døra. Det blir slutt på åpne dører. 

 

Jeg vil ikke ha folk som synker i myr og leiere på eiendommen til plage for andre eller 

skrålende unger som hviner over jordene – nei, jeg vil høre gjøken gale, se ærnen som 

sitter på båtfestet, se tjelden jage bort den måken den ikke liker, reven, elgen, og reinen 

som spaserer i fjæra og lemenen som tar seg en svømmetur ved bredden. Ikke skal 

Barents musikk ha noe der å gjøre. Og hva er så dette Barents musikk? Bygdelag? Har 

aldri hørt om det. Det er vel ingen i bygda som er medlemmer der eller hva, altså et 

familieforetag «en mann og en kvinne» som vil ha et lite krypinn for fotfeste, som ikke 

er så lite heller. Jeg vil ikke ha grilling der, det har vært svart skog der en gang før, og 

det i mange år. Skal vi risikere det igjen, og forsøpling; nei jeg tror dette er 

begynnelsen på en lang serenade: gapahauk – doer – søppel – hytter – båtfeste – 

lakseplass…. Synd for dem at de aldri rakk å kjøpe Leirbukta før vi tok over, nå er det 

for seint; vi skal aldri selge en bit av eiendommen. 

 

Og så var det plasseringen da. Den er nok innenfor eiendommen for selv om den ikke 

var inngjerdet overalt i det forgagne, så gikk den helt til berget, altså ingen 500 m 

avstand. Ikke 4 engang. Jeg føler som om dette er planlagt bare for å ergre oss. Skal 
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folk sitte der oppe på haugen og ta meg i kikkerten når jeg går på do i lyseblå 

pysjamas; de kan jo ikke unngå å se meg mens jeg ikke ser dem oppi skogen. Dette blir 

som å ha Stasi overvåkning hele ferien. Man vet jo aldri når de sitter der skjult bak 

trærne med lett antennelig terreng, kanskje en øl og en sigarett i handa. Skal vi lide for 

at 3 stk Kunesdager skal tres over ørene våre. Det interesserer meg ikke å heie fra land 

på en torsk eller sei som blir dratt opp fra dypet og neoen organisert utflukt til 

Leirbukta vil jeg ikke ha. Og en annen sak, Henrikbukta kan vel neppe tituleres utmark 

– det er alt innmark og det er ikke bare å ta seg til rette, jeg har også en stemme der – 

ikke tillatt å vandre der! Kun etter fjæra – om det nu blir noen fjære igjen om noen år. 

 

Og fisketurister vil jeg ikke se i fjæra vår, det er ikke noe galt med turisme, men ikke 

når det skal snu opp ned på den menige manns liv, og tråkke ned det stakkars landet 

vårt som tar så lang tid å heles. 

 

Det var alt jeg kom på i øyeblikket noe er vel glemt av, men jeg håer den norske stat 

vil holde sin hånd over to gamle damers rettigheter. 

 

Unni Olsen, mail av 11.4.2017-  

Et lite tillegg som jeg tillater meg å sende all den tid det fins mange, mange tillegg 

dere har unlatt å informere meg om og litt til. Vi kan begynne med John Idar Anti som 

ikke gav tillatelse til gapahauk på statens jord ved Storelva, men i Leirbukta ja. Han 

skal vite at hans partifeller, samene lot min gamle bestemor plages med rein på 

eiendommen i mange år. Hun var fortvilet når reinen beitet på vintermaten til 

buskapen hennes og rev ned gjerdene. Allikevel dekket hun opp med kaffe og mat til 

samene som dro forbi på gården likeså til hundene deres. Jeg husker godt disse sakene 

fra jeg som liten ofte var en tid på gården. Så skal altså Anti gi blaffen i to bydamer. Så 

var det herr Rasmussen da som er stygg med min søster på 70 år som har hatt sine 

vanskeligheter før. Hvorfor sier du til henne at hun må søke om byggetillatelse på vår 

egen tomt for båtnaust, når det står svart på hvitt på hjemmesidene til Lebesby 

kommune at NAUST trenger ikke byggesøknad; og vi har ikke noen stor luksusbåt å 

vise opp med, men en liten 14,5 fots roer? Hvorfor skal vi søke når ikke andre skal? Så 

var det teknisk etat da, saksbehandler innen bl.annet plan- og bygningsloven og 

forurensningsloven. Hvem skal plukke plast rundt omkring og annet rask også? Det 

meste havner nedoverbakke altså hos oss. Og elva da. Selvsagt kommer noen til å gå 

etter litt vann, Altså i leirelva som etter navnet å dømme er akkurat det den gir seg ut 

for å være. Når noen roter uforsvarlig i elva høyere opp så er vi uten vann i flere dager 

det renner leire. Skal dere frasi dere ansvaret for det også om det skulle bli mange 

turgåere? Hvor skal vi hente vann? ----off. § 13 fvl § 13 personoppl. ---; altså får jeg 

vel hente vann i skjelneselva og bære det hjem, Syntes dere det er rettferdig når 

gapahuken like godt kunne stå på skjelnes all den tid hun ikke får turstien som er 

årsaken til søknaden. Det er to private eiendommer hun må over og de har begge sagt 

nei. Da spør jeg, Hvem er Masternesfamilien inne med, er noen UGILD eller er alle 

det når man ser alle dulgte hendelser. Skjelnes burde være det perfekte sted, der er en 

stor vidde for alle Kunes barn å leke på man kan plukke skjell og krøkebær og 

brannfaren liten. I tillegg er det et fiskevann like ved, og båter mangler ikke i fjorden. 

Nei, jeg liker ikke at mine skattepenger skal finansiere en ulempe for meg selv. Dere er 

jo også forvaltere av brannvesen selv om jeg fikk til svar at det var ikke deres problem 

om det ble brann det var barent musikk sitt og eventuelt mitt. Håper ikke Rasmussen 

kommer inn på mine domener for vi kommer helt sikker til å krangle. Jeg liker ikke 
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folk som går over den menige mann for seg og sine Hvem nå det kan være. Og så var 

det dette med kart og oppmåling. Det er jo en av deres hovedoppgaver. Jeg vet jo at 

eiendommen går langt oppover på berget der det går i spiss sørover og i Vadsø sier de 

at den er større enn det som er på dette kartet. Så spør jeg dere; flytter dere grenser? 

 

Det ser ut for at det er mer vanlig enn jeg trodde. Kan dere prøve å være litt rettferdig 

ovenfor to eldre damer som ønsker en viss grad av fred og ro. Og til sist før dere tar 

påskeferie Hvorfor ble brevene sendt oss noen dager før påske slik at dere hadde 

fordelen av et opplagt program allerede ferdig bestemt og vi måtte ringe hit og dit og 

finne ut hva dette var for noe, akkurat som hele månen var ramlet i hodet vårt. Jeg tror, 

og man har lov til å tro, at det er gjort med vilje av alle og enhver av dere, så dere er 

frie til å gi meg en forklaring hvis dere orker og kan – og jeg er fri til å tro på den om 

ikke min sjette sans igjen sier meg at noe ikke stemmer. Helt til sist hadde det vært 

interessant å vite hvor dere allerede har bestemt at dette punktfestet til Barents Musikk 

skal ha sine grenser. ----off. § 13 fvl § 13 personoppl. ---; eller er det oppover mot den 

gamle kustien mot Kunes. Det kan være godt å vite i tilfelle grensestrid. Og kom nu i 

hu at sjøtomter går ut til marebakken, og der den ikke kan påvises, to meter utenfor 

flomålet ved normalfjære. Ja det var det båthusets beliggenhet da vet dere. Resten 

kommer etter påsken når jeg kommer hjem og slipper å improvisere på en lånt data 

med rare innstillinger. 

 

Oddny Häckner, mail av 14.4.2017-  

 

Eiendommene som gjelder i denne sak ligger i Finnmark og ødeland, men tross alt så 

finns det  

regler for hele landet, så lenge fylket tilhører Norge. Det virker som det har blitt sedvane 

rett  

å gjøre inntrang på andres private eiendom i Laksefjorden. Iallfall har vi fått oppleve det 

på vår  

eiendom Leirbukta i mange, mange år. Siste ulovlige forsøk kommer fra Kjetil Hanssen, 

som burde være for god for og prøve seg på slike røvertokter med sin gapahuk og tursti.  

 

Til kjennedom for norske staten, så har en hel bataljon fra Porsangmoen slått leir på vår 

eiendom uten å spørre om tillatelse. De har våldgjestet oss en hel uke med beltevogner og 

diverse annet.  

Militæret bør ha kjennskap til lovene før de begir seg på annens mark.Jeg fant mange 

patroner etter deres framferd på jordene, og heldigvis har jeg ikke gått i lufta, men det er 

ikke majoren som overvåker meg, men Vårherre. Ledelsen har tydligvis ikke kontroll på 

sine undersåter, som er svært slepphente med ammunisjon. Gud vet hva de ellers har 

forlatt i skog og mark på eiendommen. Ikke nok med det, hærverk på bygg har de også 

tillat seg. Dodøren lå på bakken og på baksiden var det en hel TV-lukke. Undrer på hva 

slags gjørende de skulle studere i statens favør. Eller hadde de ikke tid med å lukke døren, 

da det kunne bli lang dokø med en hel bataljon.  

 

Navnet Leirbukta tilsier at det er mye leire der, da burde ingenjør truppen ha forstått at 

Leirbukt- jordet ikke er beregnet for beltevogner. Det er ikke muligheter for slik framferd 

i dette terrenget.  

Resultatet av inntrenget på marka der, har gjort at alle de flotte gamle trærne med jordet 

har rast  avgårde i sjøen. Det har vært en langvarig prosess hvor Leirelva har endret 

struktur. Broen raste  
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ned etter deres gjørende, og jeg byggde ny bro etter den,men ikke i samme standard som 

den forrige. Den har rast ned igjen, så nu orker jeg ikke å bygge ny for turistene. Dette har 

vært en ødeleggelse og fordervelse for naturen langs Leirbuktas vakre strand med de flotte 

gamle trærne.  

 

Nå kan sjefen på Porsangmoen,Kjetil Hanssen først og fremst rette opp militærets fadeser 

før han begynner å gi seg på gapahuken, som han ikke får tilstand på rettens vei. Ingen 

lovlig hjemmel på det. Det skal påles ved Leirbuktas strand og bygges opp ny mark de har 

ødelagt. Også plantes nye trær etter inntrang i naturen. Det heter vel i militæret 

reparasjons berging. Tilgrisningen av ammunisjon bør også tilrettelegges, Hver ildtuve 

bør vendes om, og finkjemmes for ulovligheter som de har glemt å ta med seg. Nu bør 

Kjetil Hanssen vise den gode vilje og tilrettelegge for forgagne synder og ulovligheter, før 

vi kan stole på den mannen.  

 

BRANNFARE: Et annet ulovlig inntrang vi har hatt på vår vakre eiendom er da bonden 

på Kunes satte fyr på våre jorder uten å spørre oss. Vi kom til svartsvidde jorder. Det 

hadde selvsagt sin orsak - han ville ha bedre beite for sin store saueflokk, som har beitet 

på våre jorder uten tilstand.  

Heldigvis lykkes han ikke med å brenne huset vårt.  

 

I tillegg hadde vi for mange, mange år siden storbrann på vår eiendom hvor noen hadde 

røkt. Svartbrennt skog,som det tok flere tiår før den vokste opp igjen. Nu skal majoren ha 

tilstand på samme sted og sette opp en gapahuk, hvor de skal grille,drikke øl og røyke 

sigaretter.Dette pågår i tre Kunes dager. Mon tro når ilden slipper løs igjen. Kanskje de 

lykkes med å brenne huset vårt denne gang. Hvem har ansvar for det? Lebesby kommune 

tar ikke ansvar for det, selv om de i virkelig har ansvar for det i kommunen. Spørsmålet er 

om staten tar ansvar. Noen må ta  

ansvar for vår vakre gamle skog,hus, jordet med alle vakre blomster og vekster og andre 

minner fra gamle dager. I hvert fall så har ikke dette lille Barents musikk og kulturforum, 

som er et AS noen midler til det. Vi vet jo at personene ved et AS ikke behøver noen 

sikkerhet, de flyr fronten når de blir stilt til veggen. Jeg tar ingen risk på slike betingelser. 

SIKKERHETEN er ikke tilvaretatt i dette tilfellet.  

 

La nu majoren rette opp i disse forgagne synder på vår eiendom, så får vi se hvem som tar 

ansvar når ulykken er ute. Vi skal så absolut ikke ha mer brann på eiendommen. Ingen 

forsøppling der ingen rydder opp etter seg. Ingen turister i nærheten av huset eller fjæra 

vår. Lov og regler må gjelde i Finnmark- selv ute på landet i Finnmark. Ei heller offentlig 

turvei som er visst på tegningen på nabovarslet til Leirelva, der kan man ikke lage turvei 

da den er på privat grunn. Han forsøkte å mørkelegge hele løypa med et kart som man 

ikke med blotte øyet kunne se. Jeg måtte ta i bruk diamantlupen, da først kunne jeg 

avsløre hans hemmelige planer.  

 

Det blir ingen gapahuk heller, så mye uflaks har han at han har kommet inn på privat 

grunn. Eiendommen går opp til berget på sydspissen, men er ikke nøyaktig tegnet opp, så 

der kan ikke  

Finnmark eiendom gi sin tillatelse. Det er regler på at Finnmark eiendom ikke får gi bort 

privat grunn. Enlig kartet er det ikke 500 meters avstand til berget som han antyder. Ei 

heller er det ikke lovlig å sette opp en gapahuk så nær naboeiendommen som han tror. 

Altså faller planen hans bort. Dette har han kun gjort for å provosere oss til de grader. Det 

er to gamle damer som han har gitt seg i krig mot. Vi står tryggt bak fiendens linjer. 

Nærstriden blir bare på to gamle damer med en gammel major pensjonist i telt i skogen.  
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Turstien som han skal ha på den gamle Øfeltveien for tilrettelegging for fysisk aktivitet og 

allmen helse. Han har vel ikke tenkt å sende rekrutter hit til Leirbukta for andre gang. Det 

høres ut som hele forsvaret skal på trenningstur til Leirbukta. Det hør til historien at i alle 

år er det kun TRE personer fra Kunes som tar den fæle veien med alle risker det medfører. 

Hverken Anne Masternes, hennes mann Olaf Olsen eller Sigrid Olsborg er rekruter som 

skal på øvelsetur i terrenget, så legg militærkommandoet bort. De er pensjonister og Anne 

nærmer seg også pensjonist-tilværelsen.  

Om de ikke skal trenne en hel bataljon opp på Øfeltveien. De kan jo øve seg på å bære 

grus og stein i ryggsekken opp på veien. Dokk må de huske at det kun er farbar vei langs 

fjæra i Henrikbukta,da det ikke er noen hjemmel på privat grunn. Min søster og jeg er 

også deleier og jeg tror ikke noen ønsker tursti på tomta. Planen på tursti har nok falt i 

grus.  

 

Den fysiske aktiviteten blir nok å sette nesa etter egne ritualer eller sedvanesett. Det 

vanlige er skuter, bil eller båt. De som nu går i båt. Hele Laksefjordvidda har de til sin 

rådighet, så der kan de bygge gapahuker som de ønsker uten og forstyre naboer. Med båt 

bringer dem lett til både Masternes, Matsjok og Bangbukta, der er de i sitt revir på privat 

grunn. Der behøver de ikke Finnmark eiendoms godkjennelse for punktfeste, som er 

UMULIG Å FÅ LANGS DEN INDRE FJORDSTRIPEN. Kommunen har ikke regulert 

tomtefester ved Ytre Elvevika, så dermed kan de ikke på lovlig grunn gi sin tilstand. Om 

det var så enkelt så kunne hvem som helst få punktfeste på alle perler langs fjorden med 

og danne et AS. Masternes familjen kan bygge så mange gapahuker de ønsker på vester 

siden av fjorden, og har ingen naboer å krangle med som de tydligvis liker svært godt. 

Eiendommer har de samlet til seg langs hele vestersiden av fjorden, så de har fullt arbeid 

med å fylle dem opp med gapahuker i de nærmeste 20 årene. Så la oss slippe mer krangel 

på østsiden av fjorden. Vi vil ha fred og harmoni i naturen.  

 

De er utspekulert lur og prøver å føre myndighetene bak lyset ved denne turstien,som de 

ikke får tilstand til. Hvis ikke Staten gir dem noen millioner kroner,så lar det nok seg 

gjøre. Eller kommunen bidrar med like mange millioner. Til dess er turstien bare 

fantasidrømmer, som de prøver å vilselede kommunen og norske staten med i syfte på et 

røvertokt på et punktfeste på ulovlig mark. Så uberegnelige som de er vet ingen hva de 

finner på heretter. De må nu i båt for å komme til sitt mål som er gapahuken. Alt tatt i 

betrakning så finns det ingen grunn for punktfeste til gapahuk på den østlige delen av 

fjorden,men de får heller ta båten til vestersiden der de har sitt revir, så sparer vi 

skattebetalerne med disse fefo midlene. Om de ikke godtar det er det bare deras 

opposisjonslyst mot andre de vil gå i nærkamp med å prøve og tilegne seg ulovlig mark på 

skattebetalernes penger. Det er i strid med loven at de skal ta seg tilrette med syfte å plage 

to gamle damer på sin gamle private grunn med sin turist invasjon, De prøver og 

tåkelegge hva denne gapahuken skal brukes til,men hovedsyftet er TURISME I STOR 

SKALLA. De tjener fett på bidrag fra staten og for sin egen rikdom. At de tramper på 

andres mark bryr de seg ikke om.- bare at pengene ruller inn.  

 

Samene lever i pakt med naturen- naturen skal være urørt. Ikke nedtrampet av fulle 

turister, som forsøppler, røyker og griller med stor brannfare. Samene har stor respekt for 

naturen, som turistene ikke har. Turistene gjør store inngrep i økosystemet. De tømmer 

fiskevann slik at livet dør ut. Turistene skal ikke ødelegge økosystemet i Leirbukta- et 

stort biologisk mangfold. Det er vi som skaper sameland i fred og harmoni til denne 

majoren kom hit og laget krigsmark. Dette fra et ubetydlig AS, da kan hvem som helst 

gjøre det i Laksefjorden.  
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Vi vil få store ulemper med alt disse turistene bringer med seg,som min søster allerede har 

lagt inn i brev til kommunen. Jeg går også på utedo i gammel pyjamas og håret til værs, så 

jeg vil så absolut ikke møte turistene i dodøren eller bli iakttatt med kikkertsikte fra denne 

gapahuken. Litt privatliv har man nu lovens rett på slike steder. Jeg bor på Røa i Oslo og 

der får jeg alltid være parant bare jeg stikker nesa ut av døren. Dokk har jeg den fordelen 

her at jeg kan gå på toalettet uten å bli beglod eller at man må kle på seg i løpet av natta.  

Jeg skal heller ikke ha melkehvitt leirvann etter turistene har tråkket i elva for å komme 

over til andre delen av jordet-det må de jo om de skal videre på sin ferd langs fjorden 

Dette vil vedvare i mange dager om ulykken er ute. Selv må de over vårt jorde for å hente 

vann og rett i elva, så vannet vårt vil bli grumset Vi tar det ut via slange ved huset. Et 

annet problem er at vi ikke vil føle oss sikker lengre med masse invasjon av turister, da 

man aldri kan vite hvem som lusker rundt huset og i fjæra i øde landskap med to eldre 

damer.  

Til og med reinen som bruker beite på våre jorder på våren,da det er tidlig bart der- det 

ligger så lavt i terrenget,vil bli forstyret av turister.  

 

Som det fremgår av saken så er ikke sikkerheten tilvaretatt i hele tatt. Tilgjengeligheten er 

ikke der den skulle,da turstien er gått i grus. Man må i båt for å komme dit,som fremgår 

av dette dokument. Miljøet vil bli ødelagt og dess økosystem.som fremgår av dette 

dokument.  

Helsa de påberoper i stor skrift er gange fra bilen til båten, hvor de deretter freser utover 

fjorden i høg hastighet.Det er motoren som jobber på høgste gir og høgste varvtall-med all 

motordur langs fjorden er det slett ikke helsebringende hverken for båtfolket,folk på land 

eller dyrelivet. Les dette dokument så vil dere finne ut resten av deres drømmer som slett 

ikke er så helsebringende som de selv tror.  

Det er vel ikke skattebetalerne som skal betale for turistenes helse?  

 

Vilkårene for å gi dipensasjon er ikke tilstede i dette mål.  

Fordelene de får er så minimale at de heller er til skade til dem selv enn glede.  

For oss er ulempene langt, langt større som fremgår av dette dokument.  

Alt tatt i betrakning så er det ikke til deres fordel å vilselede andre med å skyggelegge sitt 

virkelige mål som er TURISME. 

 

Uttalelse fra sektor myndighetene: 

Den 25.4.17 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 19. mai 2017: 

 

Reinbeitedistrikt 13 Ifjordfjellet, mail datert 5. mai 2017- 

 

Iflg høringsbrev side 2, avsnitt Reindrift, sitat; "Av uttalelser mottatt fra Rbd 13 er det 

litt usikkert om det er gitt positivt svar på alle tre eller på to av lokalitetene, Se 

vedlagte vedlegg fra FEFO og Rbd 13". sitat slutt.  

 

Var det så vanskelig å lese to uttalelser, på skriv 12.10.2015 ble det gitt positiv svar på 

1 av 3 tiltak, altså positiv til gapahuk ved Leirbukta ved Kunes. Slik som FEFO skriver 

den 08.12.2015 til Lebesby kommune.  

 

Etter at søkeren tok persolig kontakt på nytt, så sendte  

 



  Sak 27/17 

 

 Side 10 av 62   

 

Rbd 13 i epost 19.10.2015 hvor man gav positiv svar på også søknad til gapahuk  

som ligger nærmest Kunes bebyggelsen, altså lokalisert nord for kraftlinja.  

Og negativ svar til gapahuk som ligger sør for Kraftlinja.  

FEFO skriv både den 24.10.2015 og 28.03.2017 er helt feil, hvor det skrives at Rbd 13 

har ingen innvendinger til plassering av gapahuk i Sørelvdalen.  

På den første uttalelsen i skriv 12.10.2015 var distriktet imot begge lokaliteter i 

Sørelva, så vi skjønner ikke FEFO`s makverk her. 

 

Finnmark fylkeskommune, mail datert 19. mai 2017-  

 
Finnmark fylkeskommune kjenner ikke til automatisk freda kulturminner ved de 

aktuelle plasseringene og har derfor ingen merknader til tiltaket. 

 

Sametinget, brev datert 16.8.2017 - 

 

Sametinget har nå vært på befaring i området og det ble registrert ett automatiske freda 

kulturminne, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. Det 

aktuelle kulturminnet, Askeladden ID 229931, er en mulig tuft som ligger omtrent 20 – 

30 m nord/ nordvest fra det aktuelle tiltaket, i dette tilfellet det som er merket som 

gapahuk B. Det ble gjort et positivt prøvestikk i tufta, hvor det ble funnet trekull og 

skjørbrent stein. Tuften fortegner seg som en oval forsenking på 7,5x5 m, og ligger 

ganske nært en bakkekant. Se vedlagt kart. 

 

Det omsøkte tiltak vil etter Sametingets vurdering ikke være i konflikt med automatisk 

freda kulturminner og ikke i strid med kml. § 3. Sametinget vil ikke gå imot tiltaket. 

Inngrepet fører ikke til endringer i markoverflaten, og vil ikke kunne skade 

kulturminnet. Gapahuken vil heller ikke virke skjemmende på kulturminnet. Dette på 

betingelse av at sikringssonen på 5 m fra automatisk fredet kulturminne overholdes, se 

vedlagt kart. Vi minner om at det ikke er tillatt å skade eller skjemme fredete 

kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. Kml. §§ 3 og 6. 

 

Skulle det likevel under arbeidet komme fram gjenstander eller andre spor som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, 

jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at 

dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge 

kml. § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter, 

gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt 

ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det 

knytter seg sagn til. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av 

kulturminnevernet. 

 

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser 

til egen uttalelse fra Finnmark fylkeskommune. 

 

 

Fylkesmannen i Finnmark, Finnmarkseiendommen og NVE har ikke svart innenfor fristen og 

det antas derfor at de ikke har merknader til søknaden. 
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Reindrift:  

Eiendommene ligger i reinbeitedistrikt (Rbd) 13. Av oversendelsesbrevene til Fefo fremgår 

det at Rbd 13 er hørt i forbindelse med finnmarksloven og at de ikke har merknader. Det er 

ikke avklart hvilke konkrete reinbeiteinteresser som kan bli berørt av tiltaket. Tiltaket gjelder 

oppføring av punktfeste og gapahuk på tre lokaliteter i området rundt Kunes. Av uttalelser 

mottatt fra Rbd 13 er det litt usikkerhet om det er gitt positivt svar på alle tre eller på to av 

lokalitetene.  

 

Kulturminner:  

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

områdene. Søk er utført på gnr/bnr/fnr i Riksantikvarens kulturminnesøk og Matrikkelens 

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Området ved Leirbukta ligger innenfor en sone som er definert som utløpsområde for 

snøskred (Aktsomhetsområde). Det aktuelle området er ikke kartlagt i forhold til snøskred og 

steinsprang. Området ligger ikke innenfor flomområde.  

 

De to plasseringene langs Sørelvdalen ligger ikke innenfor område med fare for snøskred, 

steinsprang eller flom.  

 

Lebesby kommune er ikke kjent med naturlige eller menneskeskapte forhold som kan medføre 

fare for helse og sikkerhet i de aktuelle områdene.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  

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

tiltaket. Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slikt foreligger. Det er anført at 

gapahukene oppføres i forbindelse med allmenne friluftsinteresser.  

 

Naturmangfold, 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.  
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Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

dirnat.no, naturbase, artsdatabanken, miljostatus.no og skogoglandskap.no.  

I de aktuelle områdene på Kunes er det registrert følgende arter av betydning: 

 

 Brisling, «Sprattus sprattus», NT – Nær truet  

 Snøsoleie, «Ranunculus nivalis», NT – Nær truet  

 Skaftmelde, «Atriplex longipes ssp. Praecox», EN – Sterkt truet  

 Jerv, «Gulo gulo», EN – Sterkt truet  

 Brushane, «Calidris pugnax», EN – Sterkt truet  

 Gaupe, «Lynx lynx», EN – Sterkt truet  

Det er ikke kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at det utover dette 

finnes arter eller naturtyper direkte knyttet til området. Det er ikke påvist mulige 

effekter av tiltaket på naturmangfoldet. 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:  

Saken gjelder oppføring av tre stk gapahuker på tre forskjellige plasseringer. 

Gapahukene har et areal på ca. 4,5 m2. 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. 

Saken gjelder oppføring av 3 stk små gapahuker ved tre lokaliteter. Områdene er i dag 

i bruk og planlagte tiltak vil ikke vesentlig forverre situasjonen for økosystemet i 

området. Når det gjelder belastningen sees det ikke at oppføringen av gapahukene vil 

vesentlig øke belastningen i forhold til i dag.  
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§ 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 da området allerede er i bruk. Det å 

oppføre 3 stk små gapahuker vil ikke medføre noen miljøforringelse da området 

allerede er i bruk i dag.  

 

§ 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:  

Oppføringen av gapahukene er av en friluftsart og dersom disse ikke blir bygd vil det 

fremdeles kunne være transport og aktivitet uavhengig av gapahukene. Det vil derfor 

ikke være noen endring av bruk som medfører at enn unngår/ begrenser skader på 

naturmangfoldet. Med gapahuker vil det kanskje bli mer konsentrert plassering av leir i 

forhold til tidligere hvor leirene kan være mer spredt.  

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon for oppføring av 

gapahuker ikke vil medføre en vesentlig negativ innvirkning på Naturmangfoldet. 

Dette da områdene er i bruk og dette ikke vil endre seg i forhold til gapahukene. Det at 

det settes opp byggverk vil kunne medføre en økning i ulempene for mangfoldet, men 

det kan også være at enn får mer konsentrert plassering av leirene i området med 

gapahuker. 

 

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. 

 

Saken her gjelder dispensasjon og tillatelse for oppføring av punktfeste for gapahuk på 3 

lokasjoner i området rundt Kunes. Alle disse plasseringene ligger innenfor LNF-C sone i 

kommunens arealplan. Og bestemmelsene her sier at spredt bolig- ervervs- og 

fritidsbebyggelse ikke er tillatt. Dette betyr at punktfestene for gapahuk er avhengig av 

dispensasjon fra kommuneplanen. 
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Det vil her bli vurdert forholdet til hver enkelt plassering: 

 

Gapahuk A – Leirbukta 

Gapahuken ønskes plassert på et område mellom ytre-Elvebukt og Leirbukt. Dette i dalføre 

mellom fjellet og Leirbuktneset. Iht. aktsomhetskartet for skrednett.no ligger dette området 

innenfor utløpsområdet for mulig snøskred. Selv om gapahuk eventuelt kun tenkes benyttet 

sommerstid vil den likevel være mulig å benyttes vinterstid og det må derfor tas hensyn til 

denne muligheten.  

 

Nærmeste nabo til tiltaket har innsendt flere uttalelser i forhold til ønsket om plasseringen av 

gapahuken. Største parten av dette er privatrettslige forhold som ikke kommunen tar stilling 

til. Utfra de opplysninger kommunen sitter med vil plasseringen skje utenfor privat eiendom, 

men på gnr. 15 bnr. 1 som eies av Finnmarkseiendommen. Når det gjelder stien som omtales 

er dette den gamle stien som ble benyttet til Leirbukta som er en del av de gamle økonomiske 

kartene. I denne saken er det kun tiltaket punktfeste for Gapahuk som er omsøkt som skal 

vurderes. Eventuelle interne konflikter vil ikke bli tatt standpunkt til. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil plasseringen av gapahuken bli liggende innenfor en sone 

som er definert som utløpsområde for snøskred (Aktsomhetsområde). Det aktuelle området er 

ikke kartlagt i forhold til snøskred og steinsprang. Her vil føre-var-prinsippet bli gjeldende og 

det anbefales derfor at dispensasjonen og tillatelse for punktfeste avslås da kommunen bør 

unngå å tillate plasseringer av tiltak i områder hvor liv og helse kan stå på spill. 

 

Gapahuk B – Sørelva nord for kraftlinjen 

Gapahuken ønskes plassert i et lavtliggende terreng nord for kraftlinjen som krysser mellom 

Stuorraskaidi og Uccaskaidi. Området er ikke innenfor skredområde.  

 

Rbd 13 har tidligere gått i mot plassering av gapahuk i dette området da det tidlig blir bart og 

benyttes av reindriften. De har i ettertid omgjort dette vedtaket og bestemt seg for ikke å gå 

imot søknad om tomt for gapahuk nord for kraftlinjen langs Sørelva. 

 

Sametinget har vært på befaring i det aktuelle området og det ble registrert ett automatisk 

kulturminne i området. Det aktuelle kulturminnet, Askeladden ID 229931, er en mulig tuft 

som ligger omtrent 20-30 m nord/ nordvest fra det aktuelle tiltaket. Sametinget mener det 

planlagte tiltaket ikke vil komme i konflikt med det automatiske freda kulturminne og de har 

gitt følgende uttalelse: Sametinget vil ikke gå imot tiltaket. Inngrepet fører ikke til endringer i 

markoverflaten, og vil ikke kunne skade kulturminnet. Gapahuken vil heller ikke virke 

skjemmende på kulturminnet. Dette på betingelse av at sikringssonen på 5 m fra automatisk 

fredet kulturminne overholdes, se vedlagt kart. Vi minner om at det ikke er tillatt å skade eller 

skjemme fredete kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. Kml. §§ 3 

og 6. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil plasseringen av gapahuken ikke vesentlig komme i 

konflikt med annen bruk i området. Gapahuken vil også være en god tilretteleggelse for fysisk 

aktivitet og allmenn helse. Det tillegges også vekt at ingen av de sentrale høringspartene har gått 

mot søknaden. Det anbefales derfor at dispensasjon og tillatelse til punktfeste for gapahuk 

innvilges. 
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Gapahuk C – Sørelva sør for kraftlinjen 

Gapahuken ønskes plassert i et lavtliggende terreng sør for kraftlinjen som krysser mellom 

Stuorraskaidi og Uccaskaidi. Området er ikke innenfor skredområde.  

 

Rbd 13 har tidligere uttalt at de går imot tomt for gapahuk i dette området. Begrunnelsen er at 

tomte plassering er i et område som er lavtliggende i omgivelsene, i et dalføre, og som om 

våren blir tidlig bart. Et slikt område er viktig tidligbeite om våren og forsommeren for rein. 

Tomta er også forholdsvis langt fra bebyggelsen i Kunes, og dermed godt skjermet for støy og 

annet forstyrrelser, slik at reinen om våren har gode muligheter å beite i ro etter en lang vinter. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil plasseringen av gapahuken bli i et område som er uberørt 

og vil således medføre vesentlig inngrep. Det tillegges også vekt at lokal reinbeitedistrikt går i 

mot søknaden på grunn av at plasseringen er lavtliggende i et dalføre som blir tidlig bart. Et slikt 

område er viktig tidligbeite om våren og forsommeren for rein. Det anbefales derfor at 

dispensasjonen og tillatelse for punktfeste avslås. 
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6/1 - DISPENSASJON FOR FRADELING AV NÆRINGSTOMT FOR SERVERING 

(GAMME/ KAFE) PÅ VEIDNES 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 6/1 - Kjell 

eriksen  

Arkivsaksnr.: 17/596    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 31/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 05.10.2017  

 

Innstilling: 

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

11.5.2017, for fradeling av næringstomt for serveringssted på eiendommen gnr. 6 bnr. 

1 på Veidnes. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealbestemmelse om LNF-C sone og 100-

metersbeltet mot sjø etter plan- g bygningsloven § 1-8 for fradeling av tomt til 

serveringssted fra eiendommen gnr. 6 bnr. 1 på Veidnes. 

 

Dette på bakgrunn av at det aktuelle området i LNF-C sonen allerede er berørt i 

forhold til tidligere massetak. Kommunen mener de innvirkninger et serveringssted 

med parkering gir til samfunnet, samt at et tidligere massetak tas i bruk til noe nyttig 

overgår de ulemper dette medfører gjeldende plan (LNF-C sone) og 100-metersbeltet 

mot sjøen. Det bemerkes også at reinbeitedistrikt 14 ikke hadde noen merknader til 

søknaden. 

 

3. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Det må innhentes godkjent avkjørselstillatelse fra Statens vegvesen fra FV 183 

til det gamle massetaket på Hamnneset på Veidnes før behandling av 

byggesaken. 

 I forbindelse med byggesaken må det kartlegges mulig risiko og eventuelle 

forbyggende tiltak i forbindelse med aktsomhetsområde for flom langs 

Klubbelva på Veidnes. 

 Det må i forkant av igangsettelse av tiltaket være søkt og godkjent 

utslippstillatelse for det planlagte tiltaket. 

  

4. Klageadgang I samsvar med Forvaltningsloven § 28 kan vedtaket påklages til 

Fylkesmannen. Klagen 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. 
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Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, datert 11.5.2017 

2. Begrunnelse for dispensasjon, datert 11.5.2017 

3. Situasjonsplan for ønsket plassering av næringstomt 

4. Oversiktskart 

5. Uttalelse fra Statens vegvesen, brev datert 20.6.2017 

6. Uttalelse fra Finnmarkseiendommen, brev datert 27.6.2017 

7. Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 31.7.2017 

 

Faktaopplysning: 

 

Vedlagt følger søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealplan sin bestemmelse om 

LNF-C sone. Det søkes om dispensasjon tomt og oppføring av serveringssted (gamme kafe) 

på eiendommen gnr. 6 bnr.1 på Veidnes. Søknaden krever også dispensasjon fra plan- og 

bygningsloven § 1-8 om bygging innenfor 100 meter sonen mot sjø.  

 

Matrikkelopplysninger:  

Søker:    Kjell Andor Eriksen, Engeløyveien 107, 8289 Engeløya  

Beliggenhet:   gnr. 6 bnr. 1 Veidnes, Lebesby kommune  

Koordinat:   Euref89 UTM 35, N – 7 838 656, Ø – 485 885  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende bestemmelse:  

«Ønsker å etablere et serveringsted (gamme kafe) i sjøsamisk stil. Bygget vil bli på ca. 

100 kvm og tomt på 1. dekar.  

 

Veidnesklubben opplever nå en vekst og optimisme som er unik. Dette medfører at 

både lokalbefolkningen og tilreisende savner et spisested, har fått mange 

oppfordringer til å etablere et slikt sted. Å etablere et slikt sted vil være svært positivt 

for stedsutvikling. Videre vil det bidra til tilflytting, arbeidsplasser og skatteinntekter 

til kommunen. Siden bygget blir en gamme i sjøsamisk stil vil det medføre 

oppmerksomhet å god reklame for bygda å kommunen.  

 

Som dere er kjent med ønsket jeg først å bygge på kommunal grunn ved skolen. Men 

det viste seg der at svært mange var negativ til å bygge der. Å pga dette vil jeg droppe 

planene der da jeg ønsker at alle i bygda er positivt innstilt til prosjektet. Når det gjeld 

denne aktuelle tomten her så svarer den til de flaste krav og ønsker jeg har til et slikt 

sted.  

 

1. Bygget vil være godt unna andre bebyggelsen.  

2. Der er nærhet til vei, vann og strøm.  

3. God parkeringsplass … der er et gammelt grustak som blir brukt av bobiler og 

campingvogner. En avkjørsel/ vei er det også etablert, muligens ikke godkjent 

avkjørsel. Men både vei og parkering har nå vært brukt slik i svært mange år.  

4. Ser også for meg at dette grustaket/ Parkeringsplassen kan gjøres om til 

offisiell parkeringsplass med septiktømming for bobilturister.  

5. Tomten får svært god utsikt mot havet, å forresten til alle retninger.  
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6. I området der er også en gapahuk, parkering biler, campingvogner, bobiler og 

fritidsfisker, dette medfører en betydelig trafikk som ikke nå er i ordnede 

former, dette kan en gjøre noe med.  

7. Til tross for stor menneskelig aktivitet der så ser jeg at rein går uhindret i 

området, en gamme i tillegg vil ikke ha noe å si for reinvandringen i området.  

8. En slik gamme vil i tillegg til et spisested være et kulturhistorisk sted, da 

plassen i gamle dager stort sett bestod av gammer.  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan. Her er området definert som LNF-C 

sone og følgende bestemmelse gjelder:  

 

«Innenfor denne sonen er oppføring av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse 

ikke tillatt. Det samme gjelder vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse.»  

 

På bakgrunn av dette vil fradeling av tomt til næringsbebyggelse være avhengig av 

dispensasjon fra bestemmelsen i gjeldende kommuneplan.  

 

Samtidig vil tomten og fremtidig bebyggelse bli plassert innenfor 100 metersbeltet mot sjø. 

Det kreves derfor dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 for tiltak innenfor 100 

metersbeltet.  

 

Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 1.6.2017 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 3. juli 2017, hvor av to 

sektormyndigheter fikk utvidet høringsfrist til 15. august 2017 på grunn av ferieavvikling: 

 

Statens vegvesen, brev datert 20.6.2017- 

 

Som forvalter av fylkesvegnettet, herunder FV 183, er våre interesser knyttet til 

forhold som vil påvirke arealbruken langs vegen. Vi er også som sektormyndighet 

opptatt av hvordan tiltaket vil påvirke trafikksikkerheten, transportfunksjonen, 

trafikkavvikling og miljø. 

 

Tiltakshaver ønsker å benytte en eksisterende avkjørsel som adkomstveg til sitt anlegg. 

Denne ligger i tilknytning til et gammelt massetak, og tilfredsstiller ikke kravene 

knyttet til avkjørsler. Det må derfor søkes om godkjent avkjørsel før tiltaket 

iverksettes. Kommunen kan eventuelt vurdere å ta med avkjørselen i egen 

reguleringsplan i forbindelse med at kommuneplan/ kystsoneplan er under rullering og 

ventes vedtatt i 2018. 

 

Vi gjør oppmerksom på at byggegrensen langs fylkesveg er 50 meter såfremt ikke 

annet fremkommer av kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. 

 

Finnmarkseiendommen, brev datert 27.6.2017- 

 

Kjell Eriksen søkte 25.2.2017 FeFo om næringstomt her. FeFo tok ikke søknaden til 

behandling da den ikke er i tråd med gjeldende plan, men anbefalte søker å i stedet gi 
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innspill til kommunen i forbindelse med pågående rullering av kommuneplanen/ 

kystsoneplanen. 

 

Eriksen har nå søkt kommunen om dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanens 

arealdel/ kystsoneplan for fradeling av en næringstomt fra gnr.6/1 på Veidnes til 

formål kafé/ serveringssted. 

 

FeFo har i utgangspunktet ingen motforestillinger mot tiltaket, men gjør oppmerksom 

på at vi ikke har vurdert saken etter finnmarksloven og Sametingets retningslinjer om 

endret bruk av utmark. Så fremt kommunen innvilger dispensasjon for fradeling av 

næringstomt vil FeFo behandle saken etter finnmarksloven og deretter eventuelt gå ut 

med et konkret tilbud om festeavtale til søker. 

 

FeFo ber om at kommunen i sin behandling vurderer tomtas størrelse nøye, herunder at 

den har tilstrekkelig areal for parkering samt eventuelt privat avløpsanlegg. 

 

Finnmark fylkeskommune, mail datert 30.6.2017- 

 

Finnmark fylkeskommune kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafor det 

aktuelle området og har derfor ingen merknader til tiltaket. 

 

Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten. Skulle det under arbeidet likevel komme 

fram gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og 

melding sendes Finnmark fylkeskommune, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 

kulturminner (Kulturminneloven), § 8. Denne meldeplikt må formidles videre til de 

som skal utføre tiltaket. 

 

Veidnes bygdelag, brev datert 3.7.2017- 

 

Veidnes bygdelag har i sitt styremøte 16. juni 2017 kommet med følgende kommentar 

og vedtak: 

 

Kommentar: Veidnes bygdelag ser positivt på at det utredes alternativ tomt for Kjell 

Eriksens gammeprosjekt. 

 

Vedtak: Styret har ingen merknader til plassering. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 27.7.2017- 

 

NVE kan ikke se at tiltaket berører vassdrag, elektriske anlegg eller er utsatt for skred. 

NVE har derfor ingen merknader til saken. Skulle det likevel vise seg at man kommer i 

kontakt med usikker byggegrunn, ber vi om at vår veileder nr. 7/2014 Sikkerhet mot 

kvikkleireskred, som finnes på våre internettsider www.nve.no, legges til grunn for 

arbeidet. 

 

Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 31.7.2017- 

 

Søkeren ønsker å etablere et serveringssted (gammekafé) i sjøsamisk stil på 

Veidnesklubben. Bygget vil bli på ca. 100 m
2
. Den omsøkte tomta er på 1 dekar. 

http://www.nve.no/
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I kommuneplanens arealdel er omsøkte areal avsatt til LNF-C. Søknaden skal derfor 

behandles som en dispensasjonssøknad etter plan- og bygningslovens kapittel 19. I 

bestemmelsen står det: 

 

«Innenfor denne sonen er oppføring av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse 

ikke tillatt. Det samme gjelder vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse.» 

 

Bygget er dessuten innenfor 100-metersbeltet mot sjø. Det kreves derfor, som 

kommunen også påpeker, en dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 Forbud 

mot tiltak mv langs sjø og vassdrag. 

 

Innledningsvis vil vi minne om at kommunen må vurdere om søknaden oppfyller 

vilkårene for å kunne gi dispensasjon. Vilkårene framgår av plan- og bygningsloven § 

19-2. Blant annet kreves det at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra 

ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler 

for dispensasjon. Kommunen må også vurdere presedensen av et eventuelt positivt 

vedtak. 

 

Naturmangfoldloven § 7 pålegger offentlig myndighet å sannsynliggjøre sine 

vurderinger i henhold til lovens §§ 8-12 i sine besluttende vedtak. I høringsbrevet har 

kommunen redegjort for kunnskapsgrunnlaget som er tilgjengelig i ulike databaser. Vi 

savner imidlertid en vurdering av om de opplistede registreringene er relevante for 

denne konkrete saken. 

 

Kommunen har en selvstendig undersøkelsesplikt med hensyn til farlige forhold i 

henhold til § 28-1 i plan- og bygningsloven. I Høringsbrevet oppgis det at området er 

innenfor aktsomhetsområde for flom. Risikoen og eventuelle forebyggende tiltak må 

vurderes i forbindelse med byggesaken. 

 

I følge søknaden er det en betydelig trafikk i området som ikke er i ordnede former. En 

fradeling av tomt til og etablering av et spisested vil sannsynligvis generere enda mer 

trafikk og berøre mer areal enn selve tomta. Vi vil derfor anbefale at det blir laget en 

reguleringsplan for området slik at alle behov blir vurdert i en helhet, samtidig som det 

gis bedre anledning til medvirkning. 

 

Tomta ligger i et lavereliggende område som er svært viktig for reindriften om våren 

fordi området blir tidlig snøfritt. Det er også minimalt med bebyggelse fra før, noe som 

bidrar til at reinen får ro til å utnytte beiteressursene. 

 

Av hensyn til reindriften er det ønskelig at ny bebyggelse legges i tilknytning til 

eksisterende bebyggelse. Fylkesmannen anbefaler på denne bakgrunnen at søknaden 

avslås og at søker henvises til å søke på tomt i tilknytning til eksisterende bebyggelse. 

 

Reinbeitedistrikt 14 – Spierttanjárga, brev av 15.8.17- 

 

Særutskrift: 

Styret i reinbeitedistrikt 14 – Spierttnjárga har behandlet søknaden i møte den 14.08.17 

i sak 37/17.. 
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Styrets vedtak: 

Styret i reinbeitedistrikt 14 – Spierttnjárga har ingen merknader til søknaden fra Kjell 

Andor Eriksen fradeling av næringstomt (gamme kafe). 

 

Mattilsynet og arbeidstilsynet har ikke svart innenfor fristen og det antas derfor at de ikke har 

merknader til søknaden. 

 

Reindrift:  

Omsøkte område ligger innenfor reinbeitedistrikt 14 – Spierttanjarga. Det er ikke avklart 

hvilke konkrete reinbeiteinteresser som kan bli berørt av tiltaket. Tiltaket anses ikke å berøre 

reindriftsnæringen.  

 

Kulturminner:  

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

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

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Omsøkte område ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. Det er ikke fare for snøras eller 

steinsprang. Lebesby kommune er ikke kjent med det utover dette er naturlige eller 

menneskeskapte forhold som kan medføre fare for helse og sikkerhet.  

 

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.  

I området rundt Veidnesklubben er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 NT – Nær truet, Tyvjo «Stercorarius parasiticus»  
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 NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

 NT – Nær truet, Ærfugl «Somateria mollissima»  

 VU – Sårbar, Oter «Lutra lutra»  

 VU – Sårbar, Ål «Anguilla anguilla»  

 

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. Etter 

kommunens vurdering vil ikke disse artene bli berørt av tiltaket. 

 

§ 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:  

Saken gjelder fradeling av tomt til næringsformål med tanke på oppføring av 

serverings gamme/ kafe. 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. 

Saken gjelder fradeling av tomt til næringsbebyggelse i et område som allerede er tatt i 

bruk. Området er i dag i bruk og planlagte tiltak vil ikke vesentlig forverre situasjonen 

for økosystemet i området. Når det gjelder belastningen sees det ikke at fradeling av 

næringstomt og fremtidig bebyggelse 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 da området allerede er i bruk. Det å 

fradele en næringstomt og fremtidig gamme/ kafe vil ikke medføre noen 

miljøforringelse da området allerede er i bruk i dag.  
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§ 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:  

Det aktuelle området ligger nært tilknyttet eksisterende veg (FV 183) og det har 

tidligere vært gjort inngrep i det nærliggende området. Etableringen vil kunne medføre 

noe inngrep for å planere og legge til rette for drift. Naturmangfoldet vil under 

anleggsperioden kunne bli berørt, men dette vil normalisere seg etter hvert. Utfra dette 

menes at det benyttes miljøforsvarlige tekniker og driftsmetoder som gir det beste 

samfunnsmessige resultat.  

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon for tilrettelegging 

av tomt for næringsdrift (Gamme til kafe) ikke vil medføre en vesentlig negativ 

innvirkning på Naturmangfoldet. Dette da området er i bruk og dette vil ikke endre seg 

i forhold til tiltaket. Området er også nært tilknyttet eksisterende FV 183 i området. 

Det antas at eventuelt dyreliv kan bli berørt under selve byggingen, men at dette vil 

normalisere seg etter hvert. 

 

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 for fradeling av næringstomt innenfor 

et LNF-C sone og innenfor 100 metersbeltet av sjø, jfr. Pbl § 1-8 på Veidnes. Kommunen har 

hatt søknaden ut på høring hos sentrale høringspartnere og Finnmark fylkeskommune, 

Veidnes bygdelag, NVE og Reinbeitedistrikt 14 hadde ingen merknader til søknaden.  

 

Statens vegvesen har i sin uttalelse bemerket at søker planlegger å benytte en eksisterende 

avkjørsel og at denne ikke tilfredsstiller kravene knyttet til avkjørsler. De gjør også 

oppmerksom på at det langs fylkesveg er 50 meter byggegrense. Søker er derfor avhengig av å 

søke om godkjent avkjørsel før tiltaket kan iverksettes. Alternativt kan kommunen vurdere å 

ta med avkjørselen i egen reguleringsplan i forbindelse med at kommuneplan/ kystsoneplan er 

under rullering og ventes vedtatt i 2018. 

 

Finnmarkseiendommen bemerker at de ikke har behandlet saken etter finnmarksloven og 

Sametingets retningslinjer om endret bruk av utmark. Men at de vil gjennomføre dette dersom 
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kommunen innvilger dispensasjon. FeFo ber om at kommunen i sin behandling vurderer 

størrelsen på tomta nøye (tilstrekkelig areal til parkering, samt evt. privat avløpsanlegg). 

 

Fylkesmannen i Finnmark har i sin uttalelse bemerket flere forhold som må tas hensyn til: 

Oppfylles vilkårene for å gi dispensasjon, jfr. Pbl § 19-2, kommunen har en selvstendig 

undersøkelsesplikt med hensyn til farlige forhold i henhold til Pbl § 28-1, anbefaler at det 

utarbeides en reguleringsplan for området for å få bruken i ordnede former, ønske om at ny 

bebyggelse legges til eksisterende bebyggelse. Fylkesmannen i Finnmark anbefaler at 

søknaden avslås pga. hensyn til reindriften da området ligger i et lavtliggende område som er 

svært viktig for reindrifta om våren fordi området blir tidlig snøfritt. 

 

Lebesby kommune er under oppstart med revidering av kommunens areal- og kystsoneplan og 

denne planlegges sluttført i løpet av 2018. Det vil i denne forbindelse være naturlig å se på 

omreguleringer av områder rundt omkring på Veidnes for å skape et helhetlig og 

sammenhengende utbyggingsområde. I dag har kommunen flere spredte områder med LNF-A 

soner på Veidnes. Mens de omkringliggende arealene er LNF-C sone hvor det ikke tillates 

oppføring av tiltak (foruten om landbruk og annen stedbunden næring). 

 

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 beste for den enkelte, 

samfunnet og fremtidige generasjoner. Kommunens arealplan har som formål i LNF sonene å 

verne om Landbruks-, Natur- og Friluftsområdene i kommunen. Det aktuelle området som det 

her søkes dispensasjon fra er et tidligere berørt område (grustak) som delvis benyttes i dag for 

parkering. Etter kommunens vurdering vil ikke hensynet bak bestemmelsen og lovens formål 

bli vesentlig tilsidesatt av det planlagte tiltak. 

 

I tillegg nevnes det at fordelene må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering: 

 

Fordeler med tiltaket: 

 Etablering av et spisested 

 Positivt for stedsutvikling 

 Nærhet til vei, vann og strøm 

 Etablering i et tidligere grustak 

 God parkeringsplass i det gamle grustaket, evt. etablering av parkeringsplass for 

bobiler med septiktømming 

 God utsikt mot havet 

 Dagens bruk som parkering kan komme inn i ordnede former ved etablering av 

spisested 

 Gammen kan bli et kulturhistorisk sted i sjøsamisk stil 

 

Ulemper med tiltaket: 

 LNF-C sone i kommunens arealplan hvor etablering av tiltak ikke skal tillates 

 Pbl § 1-8 bestemmelse om ikke bygging innenfor 100-metersbeltet mot sjø 

 En fradeling av tomt til og etablering av et spisested vil sannsynligvis generere enda 

mer trafikk og berøre mer areal enn selve tomta 

 Området ligger innenfor et aktsomhetsområde for flom 
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 Tomta ligger i et lavtliggende område som er svært viktig for reindriften om våren 

fordi området blir tidlig snøfritt 

 Av hensyn til reindriften er det ønskelig at ny bebyggelse legges i tilknytning til 

eksisterende bebyggelse. 

 Mulig presedens for andre tiltak 

 

Av Gårdskart på skog og landskap fremgår det at det aktuelle området som ligger mellom 

vegen og havet inneholder jorddekt fastmark. Av samme registreringer fremgår det at området 

ikke vil komme i berøring med dyrkbar jord. 

 

Under ulemper har fylkesmannen bemerket at de anbefaler avslag da området er svært viktig 

for reindrifta om våren og at det er ønskelig at dette plasseres i nær tilknytning til eksisterende 

bebyggelse. Kommunen har oversendt søknaden til det aktuelle reinbeitedistrikt (RBD 14) for 

uttalelse og styret har i sak 37/17 den 14.8.2017 vedtatt at de har ingen merknader til den 

aktuelle søknaden. 

 

Utfra kart fremgår det at det aktuelle området som er berørt av det tidligere grustaket/ 

massetaket utgjør et areal på ca. 4 300 m
2
 med adkomstveg. Tilgjengeligheten for mer areal i 

forbindelse med bobilparkering og septiktømming vil således være tilstede ved etablering på 

den aktuelle eiendommen. 

 

Når det gjelder aktsomhet mot flom og etablering av VA-anlegg sees det ikke at dette vil 

skape direkte problemer i forhold til dispensasjonen, men dette er forhold som må avklares i 

forbindelse med byggesaken. Flomsituasjonen må sjekkes og eventuelle tiltak iverksettes. I 

uttalelsen fra NVE fremgår det ingen opplysninger om at området er spesielt utsatt for fare. I 

forbindelse med vann og avløp må det søkes utslippstillatelse for å påse at egnet anlegg 

eventuelt blir benyttet/ oppført. I forbindelse med byggesaken må tillatelse til avkjøring være 

avklart med Statens vegvesen i forhold til Fylkesveg. 

 

Etableringen vil bli et positivt innslag for Veidnes og etableringen skjer hovedsakelig i et 

allerede berørt terreng (Grustak). Men samtidig kan det åpne for en større organisert aktivitet i 

et nytt område på Veidnes og i nærheten av sjøen. I forholdet til 100-metersbeltet mot sjøen 

har kommunen store kystlinjer hvor mesteparten er uberørt område. På Veidnes ligger 

fylkesveien tett inntil sjøen og kommunen anser derfor ikke det planlagte tiltaket til å medføre 

en vesentlig forverring av situasjonen. Det er opplyst fra andre at området benyttes til 

biloppstilling den dag i dag. 

 

I forholdet til mulig presedens ved å innvilge dispensasjon mener kommunen dette ikke gjøre 

seg gjeldende her. Dette da enn tar et tidligere inngrep (Massetak) og benytter dette til noe 

nyttig. Det er bemerket at plasseringen er noe unna eksisterende bebyggelse, men det 

bemerkes at det på Veidnes er mye spredt bebyggelse med god avstand mellom enhetene. I 

tillegg bemerkes det at de planer som søker har fremlagt i sin søknad, vil det kunne bli behov 

for et større areal og evt. mulighet for utvidelse. Med tanke på at det allerede berørte området i 

massetaket utgjør ca. 4 300 m
2
 kan det være vanskelig å finne alternative områder nærmere 

eksisterende bebyggelse. Ved å benytte det eksisterende grustaket vil søker ha tilgang til 

tilstrekkelig areal for å realisere sine planer og eventuelle fremtidsplaner med utvidelser. 
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Dersom det ikke gis dispensasjon vil utbygger ha mulighet til å fremme en privat 

reguleringsplan for det aktuelle området. I denne prosessen vil enn kunne avklare flere av 

forholdene som er nevnt ovenfor. Både i forholdet til adkomst, flom, arealbehov, utforming og 

tekniske installasjoner. Prosessen vil også gi anledning til medvirkning fra både lokale, 

sentrale og statlige parter. I forbindelse med revideringen av kommunens areal- og 

kystsoneplan vil området eventuelt kunne bli markert som utbyggingsområde, evt. område for 

spredt bebyggelse, men dette vil tidligst skje i løpet av 2018. Hva som eventuelt blir 

bestemmelser (Utarbeidelse av detaljreguleringsplan?) for dette området i en slik plan vites 

ikke på nåværende tidspunkt.   

 

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

tiltaket i form av de ringvirkninger et serveringssted vil kunne bringe med seg, samt at 

etableringen skjer i et allerede berørt område (Grustak). Ved å benytte det allerede berørte 

området for det tidligere massetaket vil søker ha tilstrekkelig areal for ønsket etablering. Med 

tanke på den drift som er tenkt etablert vil det heller ikke være ønskelig at denne plasseres tett 

inntil boligbebyggelsen.  

 

Av ovenstående anbefales det derfor at søknad om dispensasjon for fradeling av næringstomt 

til serveringssted på gnr. 6 bnr. 1 på Veidnes innvilges. Dette på bakgrunn av at det aktuelle 

området i LNF-C sonen allerede er berørt i forhold til tidligere massetak. Kommunen mener 

de innvirkninger et serveringssted med parkering gir til samfunnet, samt at et tidligere 

massetak tas i bruk til noe nyttig overgår de ulemper dette medfører gjeldende plan (LNF-C 

sone) og 100-metersbeltet mot sjøen. Det bemerkes også at reinbeitedistrikt 14 ikke hadde 

noen merknader til søknaden. 
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19/1 DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR TÅRNVIKVANN 

HYTTEOMRÅDE FOR UTBEDRING AV STI TIL EKSISTERENDE HYTTE 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: V83  

Arkivsaksnr.: 17/599    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 32/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 05.10.2017  

 

Innstilling: 

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

20.7.2017, for utbedring av eksisterende sti frem til hytte (GID: 19/1/25) på 

eiendommen gnr. 19 bnr. 1 i Tårnvikvann hytteområde. 

 

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

Tårnvikvann hytteområde (RPL 2022197902) sin bestemmelse §§ 1 og 6 for utbedring 

av eksisterende sti frem til hytte (GID: 19/1/25). 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

ved å utbedre eksisterende sti enn de ulemper dette medfører bestemmelsene i 

gjeldende reguleringsplan. Dette på bakgrunn av at tiltaket innebærer mindre tiltak på 

eksisterende sti som ikke vil bli godt synlig og uten vesentlige terrenginngrep eller 

fortrengende virkning. Det tillegges også vekt at ingen av høringspartene var negativ 

til søknaden. 

 

 

3. Klageadgang  

 

I samsvar med Forvaltningsloven § 28 kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. 

Klagen sendes Lebesby kommune.  

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.  

 

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og 

de grunner som anføres klagen. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, datert 20.7.2017 

2. Oversiktskart, datert 8.8.2017 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for 

Tårnvikvann hytteområde for utbedring av sti frem til eksisterende hytte (GID: 19/1/25).  
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Matrikkelopplysning:  

Søker:  Odd-Arne og Solveig Lindgård, Svarthammerveien 8, 9020 Tromsdalen  

Beliggenhet: Gnr. 19 bnr. 1, Tårnvikvann hytteområde i Lebesby kommune.  

Koordinat:  Euref89 UTM 35, N – 7 814 933, Ø – 493 446  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er Tårvikvann hytteområde (planID: 2022-1979-02). I gjeldende 

planbestemmelser er det gitt følgende føringer for området:  

 

§ 1. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. Arealet skal disponeres slik 

som vist på planen.  

 

§ 6. Anlegg eller inngrep i terrenget utover det som er fastlagt i planen er ikke tillatt.  

 

Av gjeldende plan fremgår det at det ikke er tillatt anlegg eller inngrep utover punktfester for 

oppføring av tiltak og hvor parkeringsplass skal opprettes. Dette medfører at etablering av 

utbedret sti/ veg på ca. 1,2 meter vil være avhengig av dispensasjon fra gjeldende 

reguleringsplan, jfr. Bestemmelsens §§ 1 og 6.  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon følgende begrunnelse:  

Brev datert 20.7.2017.  

«På grunn av sykdom i familien, så søker vi om å få utbedre/ planere stien slik at vi 

kan gjøre stien mer sikker for vår datter --- Personopplysninger fjernet, jfr. Ofl. § 13 --

-. Vi har i tillegg mor/ svigermor som har stor glede å besøke oss på hytten. Hun sliter 

også med fremkommelighet fordi stien er bratt i ett parti, og har noen store stener som 

er grodd med mose og lyng, og mold. Dermed blir stien glatt.  

 

Vi søker om å kunne flytte på noen av de store stenene som er på stien i dag, og fylle 

etter med masse (grus). Dersom vi kan få en bredde på ca. 1,20 meter vil vi oppnå å få 

en sikker sti hvor også en rullestol kan komme frem. Slik stien ligger i dag og slik vi 

ser for oss at den skal være etter en utbedring vil den ikke være synlig for noen andre 

av hyttene enn 19/1/20 som tilhører --- Personopplysninger fjernet, jfr. Ofl. § 13. Hun 

er positiv til at vi kan gjøre utbedringer av stien.  

 

Vi ønsker å gjøre minst mulig inngrep i naturen.  

 

Vi håper på forståelse for vår søknad og håper på en positiv tilbakemelding.»  

 

Brev av 19.5.2017.  

«Familien har hytte som ligger ved Bergvann/ Tårnvikvann i Laksefjorden. 

 

Denne hytten benyttes sommer som vinter, og vi har hatt tillatelse å kjøre snøscooter 

om vinteren fra hytten til nærmeste scooterløype. Også fordi vi har en datter som har -

-- Personopplysninger fjernet, jfr. Ofl. § 13 ---, som gjør at vi har hatt behov for å 

kunne benytte snøscooter til transport.  

 

Hytten har avkjøring fra riksveg sammen med en vår gamle familiehytte hvor eier er i 

familie (--- Personopplysninger fjernet, jfr. Ofl. § 13) derfra er det en sti i ulent 

terreng på ca. 300 meter fram til vår hytte.  
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Ved å gjøre små endringer på noen av de store stenene i stien og fylle litt ut mellom 

noen av stenene kan gjøre denne mer fremkommelig og sikker for de eldste i familien 

og --- Personopplysninger fjernet, jfr. Ofl. § 13 som av og til har behov for transport. 

Mamma/ svigermor (--- Personopplysninger fjernet, jfr. Ofl. § 13) finner ennå stor 

glede i å være sammen med oss på hytten, men vi ser nå at det er stien opp til hytta 

som er problematisk for henne nå.  

 

Tenker også at dersom vi får lagt litt mer bredde på eksisterende sti så hindrer vi at 

noen finner/ lager andre veier i området.  

 

Stien som vi ønsker å utbedre litt ligger allerede i terrenget, og benyttes av brukerne 

av hytten. Stien er ikke synlig fra riksveg eller til naboer i nærheten. Nærmeste nabo er 

i familie og er kjent med vårt ønske og behov for å gjøre utbedringer og har ikke 

innvendinger til dette.»  

 

Uttalelse fra sektormyndigheter: 

Den 8.8.2017 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet inn innen fristen som var satt til 1.9.2017: 

 

Sametinget, brev datert 23.8.2017- 

 

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 spesielle merknader til søknaden. 

 

Skulle det likevel under arbeidet i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/ 

spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes 

Sametinget omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet 

ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i 

marken. 

 

Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune, Finnmarkseiendommen og 

Reinbeitedistrikt 13 har ikke svart innenfor fristen som var satt til 1. september 2017. Lebesby 

kommune antar derfor at de ikke har noen merknader til søknaden. 

 

Reindrift:  

Eiendommen ligger innenfor reinbeitedistrikt 13. Tiltaket anses ikke å berøre 

reindriftsnæringen da området ligger innenfor eksisterende hyttefelt.  

 

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:  

Området ligger i et område som ansees 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. 
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Naturmangfold, 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.  

 

I nærheten av omsøkte område er det registret følgende arter:  

 Blåstrupe, «Luscinia svecica», NT – nær truet  

 

Det er ikke kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at det utover dette 

finnes arter eller naturtyper direkte knyttet til området. Etter kommunens vurdering vil 

ingen av artene bli berørt av det planlagte tiltaket da det her er snakk om utbedring av 

en eksisterende sti som er i bruk inne i et etablert hyttefelt. 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:  

Saken gjelder utbedring av eksisterende sti inne i et hytteområde som i dag er aktivt i 

bruk. 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. 
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Vurdering:  

Vi mener at ordlyden om økosystemtilnærming ikke vil få anvendelse i denne saken. 

Saken gjelder utbedring av sti fram til eksisterende hytte. Området er i dag aktivt i 

bruk og planlagte tiltak vil ikke vesentlig forverre situasjonen for økosystemet i 

området. Når det gjelder belastningen sees det ikke at oppføringen av buene 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 da området allerede er i bruk. Det å 

utbedre eksisterende sti vil ikke medføre noen miljøforringelse da området allerede er i 

bruk i dag.  

 

§ 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:  

Utbedringen av stien vil være i form av å fjerne hindringer og slette til for lettere 

adkomst langs allerede benyttet sti. Det vil derfor ikke være noen endring av bruk som 

medfører at enn unngår/ begrenser skader på naturmangfoldet.  

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon for utbedring av 

eksisterende sti ikke vil medføre en negativ innvirkning på Naturmangfoldet. Dette da 

områdene er i bruk og dette ikke vil endre seg i forhold til det planlagte tiltaket. 

 

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 fra reguleringsplan for Tårnvikvann 

hytteområde (RPL 2022-1979-02) for utbedring av eksisterende sti fram til eksisterende 

fritidshytte på eiendommen gnr. 19 bnr. 1 fnr. 25. Av planens bestemmelse § 1 skal arealet 

disponeres slik som vist på planen og av bestemmelsens § 6 er anlegg eller inngrep i terrenget 
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utover det som er fastlagt i planen ikke tillatt. Dette betyr at etablering av sti/ veg på ca. 1,2 

meters bredde vil være i strid med bestemmelsens §§ 1 og 6. 

 

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 reguleringsplan er området rundt 

punktfestene for hyttene ikke tiltenkt for anlegg eller inngrep i terrenget. Det er allerede 

etablert flere stier i området som benyttes for å komme seg frem til de enkelte hyttene. Det å 

utbedre eksisterende sti ved å rydde og slette den ut vil medføre et inngrep i terrenget, men det 

anses ikke å utgjøre en vesentlig tilsidesettelse av hensynet bak bestemmelsen. Dette da det er 

en mindre utvidelse av stien og denne etableres på samme sti som dagens adkomst til hytten 

ligger. 

 

I tillegg nevnes det at fordelene må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering: 

 

Fordeler med tiltaket: 

 Lettere fremkommelighet til eksisterende hytte 

 Gir sikrere fremkommelighet da stien har partier med store steiner som er grodd med 

mose og lyng slik at stien blir glatt 

 Etableres i allerede berørt sti til fritidshytten 

 Stien er lite synlig fra vegen og andre hyttenaboer  

 Stien kan benyttes av andre med hytter i området 

 

Ulemper med tiltaket: 

 Berører et område som det ikke skal tillates anlegg eller inngrep i terrenget 

 Mulig presedens i forhold til andre områder 

 

Av Gårdskart på skog og landskap fremgår det at det aktuelle området inneholder uproduktiv 

skog. 

 

Utfra ovennevnte fremgår det at det er personlige grunner som medfører at behovet for 

utbedringen ønskes gjennomført. Et dispensasjonsvedtak kan normalt ikke begrunnes med: 

- Sosiale, helsemessige eller økonomiske årsaker 

- Arv og/ eller slektsforhold 

- Andre privatrettslige og personlige grunner 

Personlige forhold vil bare helt unntaksvis kunne tillegges vekt i en dispensasjonsvurdering. 

Selv om Pbl § 19-2, tredje ledd, i henhold til lovens forarbeider, åpner for at visse typer av 

sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn kan tillegges vekt i vurderingen, 

forutsetter dette at slike hensyn er helt spesielle. Forhold knyttet til søkerens person og dens 

familiemedlemmer etc. tillegges derfor vanligvis ikke avgjørende vekt. 

 

Derimot vil det her være snakk om mindre tiltak langs eksisterende sti uten vesentlig 

terrenginngrep eller fortrengende virkning. Utfra dette mener kommunen at det ikke skapes en 

uheldig presedens for andre da det er begrensede inngrep i allerede etablerte sti. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler ved å 

utbedre eksisterende sti enn de ulemper dette medfører bestemmelsene i gjeldende 
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reguleringsplan. Dette på bakgrunn av at tiltaket innebærer mindre tiltak på eksisterende sti 

som ikke vil bli godt synlig og uten vesentlige terrenginngrep eller fortrengende virkning. Det 

tillegges også vekt at ingen av høringspartene var negativ til søknaden. 
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36/167 - DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING AV BOLIGTOMT TIL 

GARASJETOMT I JOHAN SALMILLASVEG 38 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 36/167  

Arkivsaksnr.: 17/734    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 33/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 05.10.2017  

 

Innstilling: 

  

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon, mottatt av kommunen den 27.6.2017, for 

benyttelse av boligtomten gnr. 36 bnr. 2167 i Johan Salmillasveg 38 til garasjetomt.  

 

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

Kjøllefjord byplanvedtekter (PlanID: 2022194801) sin bestemmelse om boligformål 

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

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil en eventuell dispensasjon fra det regulerte 

boligformålet medføre en vesentlig tilsidesettelse av gjeldende reguleringsplan. Det 

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

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

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

tilsvarende dispensasjoner i henhold til presedens og likebehandling.  

 

3. Klageadgang  

I samsvar med Forvaltningsloven § 28 kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. 

Klagen sendes Lebesby kommune.  

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.  

 

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og 

de grunner som anføres klagen. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, datert 26.6.2017 

2. Situasjonskart 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

 

Vedlagt følger søknad om dispensasjon for bruksendring av boligtomt (gnr. 36 bnr. 167) i 

Johan Salmillasveg 38 i Kjøllefjord til garasjetomt.  
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Matrikkelopplysninger:  

Søker:    Stein-Erik Eilertsen, Tyttebærveien 10B, 9770 Mehamn  

Beliggenhet:   gnr. 36 bnr. 167, Johan Salmillasveg 38 i Kjøllefjord  

Koordinat:   Euref89 UTM 35 N – 7 871 243, Ø – 512 651  

Areal:   349,9 m
2
 

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon følgende begrunnelse:  

«Ønske om fritak for å sette opp garasje på eiendommen gnr. 36 bnr. 167. Pr. i dag 

står det et falleferdig hus på eiendommen.  

 

Begge eiendommene, bnr. 170 og 167, har et svært begrenset bruksareal på grunn av 

skrånende terreng. Vi er en småbarnsfamilie med daglig behov for bil (barnehage + 

arbeid i tverrkommunal barnevernstjeneste). Vi går inn for å kjøpe gnr. 36, bnr 170 og 

de foreligger en muntlig avtale om å overta gnr. 36, bnr. 167. Dersom det gis 

dispensasjon for oppsett av garasje, har vi en tryggere parkeringsplass for biler og 

tryggere hverdag for barn.»  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er Kjøllefjord byplanvedtekter (planID: 2022194801) vedtatt i 

1948. Området er regulert til boligområde. I gjeldende planbestemmelser er det gitt følgende 

føringer for området:  

 

§ 4. Anleggenes art og utforming skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av 

bygningsraadet. Ingen steder maa dog bebyggelsen plasseres nærmere regulert 

vegkant enn 5 m, i undtakelses tilfelle 3 meter etter terrengforholdet – mot søknad til 

bygningsraadet og vegvesenet. 

 

§ 10. Bebyggelsen skal være villamessig med vaaningshus i inntil 2 fulle etasjer. 

Uthus, fløybygninger og garasjer i 1 etasje.  

 

§ 16. Hvor det ikke er angitt byggelinje skal bebyggelse plasseres minst 5 m. 

tilbaketrukket fra den regulerte vegkant.  

 

§ 20. Bygningsraadet skal ved sin behandling av byggeanmeldelser ha for øyet at 

bebyggelsen faar en god form og materialbehandling, og at bygninger i samme 

byggeflukt faar en harmonisk utforming. Eventuelle mur- og betongbygg bør ha 

natursteins sokkel.  

 

På bakgrunn av dette vil det å ta i bruk boligtomt til garasjetomt, jfr. Bestemmelsens § 10, 

være avhengig av dispensasjon fra bestemmelsene om at eiendommen skal benyttes til bolig. 

 

Uttalelse fra andre sektormyndigheter: 

Den 3.7.2017 sendte Lebesby kommune søknad om dispensasjon på høring til berørte 

sektormyndigheter for uttalelse. Følgende uttalelser er mottatt: 

 

Finnmark fylkeskommune, brav datert 14.7.2017- 

Finnmark fylkeskommune kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafor det 

aktuelle området og har derfor ingen merknader til tiltaket. 
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Vi minner om aktsomhetsplikten. Skulle det under arbeidet likevel komme fram 

gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding 

sendes Finnmark fylkeskommune, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 

(Kulturminneloven), § 8. Denne meldeplikt må formidles videre til de som skal utføre 

tiltaket. 

 

Sametinget, brev datert 2.8.2017- 

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 saken. 

 

Skulle det likevel under arbeidet i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/ 

spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes til 

Sametinget omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet 

ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i 

marken. 

 

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i 

følge kml. § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være bygninger, 

hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer 

anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller 

steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på ingen måte 

uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. 

Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 

meter rundt kulturminnet, jf. Kml. §§ 3 og 6. 

 

Fylkesmannen i Finnmark har ikke svart innenfor fristen av høringen. Det antas derfor at de 

ikke har noen merknader til dispensasjonen. 

 

Reindrift:  

Eiendommen ligger innenfor reinbeitedistrikt 9. Tiltaket anses ikke å berøre 

reindriftsnæringen da området ligger innenfor tettstedet Kjøllefjord.  

 

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 er definert som aktsomhetsområde for snø og 

steinsprang på NVE aktsomhetskart. Det aktuelle området ligger nedenfor et område som det 

er oppført sikring i form av snøskjerming.  

 

Naturmangfold, 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 
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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. 

I nærheten av tomten er det registrert forekomst av krykkje som er sterkt truet. Det er 

også registrert forekomst av fiskemåke, havelle og ærfugl som er nær truet. Det er ikke 

kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at det utover dette finnes arter 

eller naturtyper direkte knyttet til området. Det er ikke påvist mulige effekter av 

tiltaket på naturmangfoldet. 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:  

Saken gjelder å benytte tomten til garasje fremfor det regulerte formålet bolig. 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. 

Saken gjelder å benytte tomten til garasje fremfor bolig hvor det i dag er aktivitet. 

Området er i dag i bruk og planlagte tiltak vil ikke vesentlig forverre situasjonen for 

økosystemet i området. Når det gjelder belastningen sees det ikke at oppføringen av 

tiltak vil øke belastningen i forhold til i dag.  

 



  Sak 33/17 

 

 Side 5 av 62   

 

§ 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 da området allerede er i bruk. Det å 

oppføre tiltak vil ikke medføre noen miljøforringelse da området allerede er i bruk i 

dag.  

 

§ 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:  

Tomten er regulert til bolig og er allerede tatt i bruk til dette formålet. Det vil derfor 

ikke være noen endring av bruk som medfører at enn unngår/ begrenser skader på 

naturmangfoldet.  

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon for oppføring av 

garasje ikke vil medføre en negativ innvirkning på Naturmangfoldet. Dette da 

områdene er i bruk og dette ikke vil endre seg i forhold til tiltaket. 

 

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 for å benytte gnr. 36 bnr. 167, Johan 

Salmillasveg 38, til garasjetomt istedenfor det regulerte formålet som er boligtomt.  

 

Gjeldende reguleringsplan for området har regulert tomten til boligformål hvor det er snakk 

om å føre opp boliger. Det som her ønskes er å få dispensasjon for å benytte tomten til garasje 

pga. liten plass på egen tomt. På den omtalte tomten står det i dag et falleferdig bygg, som 

mest sannsynlig vil måtte totalrenoveres eller i verste fall rives. 

 

Kommunen har forståelse av at søker ønsker oppføring av garasje på den aktuelle 

eiendommen da det er begrensede muligheter uten større inngrep i terrenget på egen tomt, 

men på den andre siden sliter Kjøllefjord i dag med å frembringe aktuelle boligtomter i selve 
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Kjøllefjord. De fleste ledige boligtomtene ligger i Snattvika og det er et fåtall mulige 

boligtomter i selve Kjøllefjord.  

 

I lovkommentaren til plan- og bygningsloven vedrørende dispensasjon, kommer det klart frem 

at adgangen til å gi dispensasjon er avgrenset. Videre må det foretas en interesseavveining der 

fordelene ved tiltaket må veies opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av 

hensyn som taler for dispensasjon. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal 

ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Ordvalget i Pbl. § 19-2, andre ledd 

innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak 

bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.  

 

Søker har begrunnet sitt ønske om å etablere garasje fremfor bolig med at eiendommen har 

svært begrenset bruksareal på grunn av skrånende terreng, samt at de ønsker å etablere enn 

tryggere parkeringsplass for biler og tryggere hverdag for sine barn. En eventuell tillatelse for 

dispensasjon for garasjetomt medfører at eiendommen gnr. 36 bnr. 167, Johan Salmillasveg 

38, ikke kan benyttes til boligtomt. Dette på bakgrunn av at eiendommen har en størrelse på 

349,9 m2 og med tanke på at den aktuelle eiendommen er utformet slik at det kun er arealet 

ved veg som er aktuell å bygge på. Den bakre del av eiendommen er i da fjell og medfører 

større inngrep for å tas i bruk.  

 

Det at enn ikke pr. i dag har noen som ønsker å bygge bolig på tomten er heller ingen god 

begrunnelse for at enn skal fjerne tomten. Det kan være i fremtiden at det er noen som 

eventuelt kan tenke seg å bygge bolig på tomten. Der bygget plasseres i forkant av tomten og 

den bakre del med skrånende terreng benyttes til uteareal. Størrelsen av eiendommen er heller 

ikke vesentlig mindre enn nærliggende eiendommer. 

 

Lebesby kommune har tidligere mottatt søknad om dispensasjon for samme formål fra en 

boligtomt på gnr. 36 bnr. 272 i Strandvegen 106 som var ønsket til garasjetomt. Utvalg for 

plan, teknisk og miljø behandlet denne saken, i saksnr PS 3/17, i møte den 6.2.2017. 

Resultatet av denne saken ble at det kommunen ikke gav dispensasjon fra gjeldende 

reguleringsplan for omgjøring av boligtomt til garasjetomt på eiendommen gnr. 36 bnr. 272. I 

forhold til denne aktuelle saken gjaldt denne søknaden en tomt på 428 m
2
 areal og tomten var 

ferdig planert. 

 

Videre kan innvilgelse av dispensasjon føre til presedens. Ut fra prinsippet om at like saker 

skal behandles likt, betyr dette at kommunen må innvilge dispensasjon for eventuelle lignende 

søknader. På denne måten risikerer kommunen å uthule sine egne planer som er blitt til 

gjennom omfattende beslutningsprosess, og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte 

organ, kommunestyret.  

 

Når det gjelder presedens og likebehandlingsprinsippet så foreligger det ingen spesielle 

grunner i denne saken som skiller seg ut. Dette medfører at en eventuell dispensasjon åpner 

opp alle kommunens regulerte områder for boligformål, slik at disse også kan bli søkt benyttet 

til garasjeformål istedenfor boligformål med henvisning til dette vedtak.  

Etter kommunens helhetlige vurdering av søknaden menes det at det ikke er fremlagt eller 

klarlagt vesentlig større fordeler for å ta i bruk tomten til garasjeformål, fremfor de ulemper 

som skapes ved at kommunen mister enn boligtomt, samtidig med at dispensasjonen åpner for 

at kommunens øvrige boligområder også kan bli utsatt for tilsvarende dispensasjoner i 

henhold til presedens og likebehandling. 
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SØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET (PS 31/15 FRA 

KS) FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE PÅ KUNES 

 

 

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

Arkivsaksnr.: 17/823    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

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

PS / Formannskapet   

 

Innstilling: 

 

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

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

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

for området.  

 

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

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

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

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

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

bygningsloven, samt avklare med Kystverket om tiltaket blir berørt av havne- og farvannsloven. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om samtykke for plassering av flytebrygge på Kunes, datert 3.8.2017. 

2. Kart med plassering, datert 3.8.2017. 

3. Kart med formålsområde. 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune mottok den 7. august 2017 søknad fra Barents musikk- og kulturforum 

søknad om samtykke etter plan- og bygningsloven § 13-1 fra kommunestyrets nedlagte bygge- 

og delingsforbud mot tiltak i sjø, jfr. KS vedtak PS 31/15. Landfestet for flytebrygger er 

søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-1 a). Tiltakshaver bør også sjekke 

eventuelt om annen lovverk kan påvirkes av tiltaket. 

 

Opplysninger om tiltakshaver: 

Søker:   Barents musikk- og kulturforum, 9742 Kunes 

Eiendom:  gnr. 14 bnr. 1, Kunes naustområde 

Koordinat:  Euref89 UTM 35, N – 7 805 122, Ø – 481 421 

 

Gjeldende plan for området: 

Gjeldende plan for området er på landsiden reguleringsplan for Kunes naustområde (RPL 

2022197707) hvor området er regulert til naust/ sjøhus tett plassering. 
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På sjøsiden inngår arealet i kommunens kystsoneplan og formålet er definert som allment 

flerbruk. 

 

Midlertidig forbud mot tiltak i sjø, KS vedtak PS 31/15: 

Lebesby kommunestyre vedtok i møte den 24.6.2015 i sak PS 31/15 følgende: 

 

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Lebesby kommunestyre 

midlertidig forbud mot tiltak i sjø. Dette i forbindelse med revidering av kommunens 

kystsoneplan.» 

 

Dette betyr at ovennevnte tiltak er avhengig av samtykke fra Formannskapet (Delegert ansvar 

fra Kommunestyret, jfr. KS vedtak PS 51/17) etter plan- og bygningsloven § 13-1. Når 

samtykket foreligger kan søker få behandlet søknad om landfeste fra kommunen. 

 

Begrunnelse fra søker: 

Som resultat av mange innspill underveis de fire årene Kunesdagan har vært arrangert 

har to tiltak kommet frem som viktige bidrag for å skape bolyst og trivsel. 

 

Vi jobber med å få tillatelse for å sette opp tre gapahuker i nærområdet til Kunes. Vi 

hadde håpet at en eller flere gapahuker kunne vært satt opp allerede i fjord eller til sist 

påske men her må vi smøre oss med tålmodighet slik at alle tillatelser er på plass før 

etablering. Det vil ennå ta noe tid før dette er avklart, kanskje ikke før vinter// vår 

2018, da sametingets kulturavdeling har sendt innsigelse og skal gjennomføre befaring 

for kulturminner i ett av områdene. Befaringen vil ikke bli gjort før i august/ september 

2017.08.18 

 

Det andre tiltaket som har vært foreslått er å etablere ei flytebrygge og ett områdde for 

å kunne sette ut å ta opp lystbåter. Vi henvender oss som initiativtaker for å be om 

samtykke fra plan- og bygningsloven for å kunne etablere festeanordning på land men 

også ankerfeste for å sikre brygga. Det planlegges at brygga skal kunne settes ut på 

våren og trekkes på land på høsten, altså ikke fast installasjon. Ved siden av 

flytebrygga planlegges det å etablere sted hvor det er mulig å rygge ut i fjæra med bil 

og tilhenger for å kunne sette ut og ta på land båter. Det bes om at Kystverket blir 

konsultert om etablering av fast ankerfeste av flytebrygga men også for eventuelle 

endringer i fjæra for å få til avlastings- og pålastingsrampe for båter. 

 

Vi har vurdert at området ved grillhytta eller mellom matrikkelnr 14/1/40 og 14/1/41 

som best egnede sted for slik installasjon. 

 

Barents musikk- og kulturforum vil på ett senere tidspunkt ta initiativ til å etablere en 

egen organisasjon (for eksempel Kunes brygge SA) som skal ha til formål å drifte og 

vedlikeholde flytebrygga. Det ville vært mest gunstig om kommunen sto som 

utbygger. Vi har vært i kontakt med produsent som kan prosjektere og levere brygga. 

Vårt mål er å kunne sette ut ei flytebrygge våren 2018. 

 

Vi ber om at samtykke etter plan- og bygningsloven blir behandler i rette instans så 

raskt som mulig. 
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Vurdering: 

Av vedtaket fra kommunestyret fremgår det at det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak i sjø i 

påvente av ny kystsoneplan. Dette betyr i teorien alle tiltak uavhengig av størrelse og omfang som 

kommer i tilknytning med sjø. Eksempelvis utfyllinger i sjø, kaianlegg, moloutbygging, osv.  

 

Forbudet mot tiltak har en varighet på 4 år fra det tidspunkt det ble nedlagt. I plan- og 

bygningsloven § 13-3 åpnes det for at kommunen i særlige tilfeller kan forlenge forbudet. I 

kommentarene til loven sier miljøverndepartementet at det skal helt spesielle grunner til for å 

forlenge fristen. Hva som eventuelt kan være slike spesielle grunner, sies det ingenting konkret 

om. Som eksempel kan man tenke seg store riksveianlegg der planprosessen på grunn av 

konflikter mellom lokale og sentrale myndigheter bevirker at planprosessen trekker ut i tid. 

Kommunen må selv finne frem til en passende forlengelsesperiode. Det er ikke sikkert at 

forlengelsen må være på nye fire år. Vedtaket om fristforlengelse kan påklages.  

 

Lebesby kommune har igangsatt arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel med 

kystsoneplan og foreløpig fremdrift tilsier en ferdigstillelse i løpet av 2018. Utfra Pbl § 13-2 vil 

forbudet automatisk bli opphevet etter 4 år dersom det ikke forlenges. 4 års fristen går ut 

24.6.2019.  

 

På bakgrunn av at vedtaket i kommunestyret den 24.6.2015 ikke er begrunnet vil det ikke være 

mulig å vurdere virkningen av samtykket av bygg- og delingsforbudet for tiltak i sjø i forhold til 

begrunnelsen for at det ble innført forbud.  

 

Utfra 2. ledd i Pbl § 13-1 fremgår det at kommunen kan gi samtykke i at tiltak som er nevnt i 

første ledd blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre 

planleggingen.  

 

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

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

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

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

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

bygningsloven, samt avklare med Kystverket om tiltaket blir berørt av havne- og farvannsloven. 

 

Lebesby kommunestyre må her ta stilling til om det skal gis samtykke eller ikke etter plan- og 

bygningsloven § 13-1 fra kommunestyrets vedtak PS 31/15 om midlertidig forbud mot tiltak i sjø. 

Ved avgjørelsen må Lebesby kommunestyre vurdere dette tiltaket opp mot den avgjørelsen/ 

begrunnelse som dannet grunnlag for at det ble fattet vedtak om forbud mot tiltak i sjø, sak PS 

31/15 den 24.6.2015. Dersom kommunestyret gir samtykke til dette tiltaket så vil 

administrasjonen behandle innkommende søknad på vanlig måte som om det midlertidige 

forbudet mot tiltak i sjø ikke gjelder for dette området.  

 

Dersom det ikke blir gitt samtykke vil søknaden bli lagt på vent frem til det midlertidige forbudet 

mot tiltak i sjø er opphevet. Når forbudet er opphevet vil saken bli behandlet på vanlig måte av 

administrasjonen. 
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MØTEPLAN 2017 FOR PTM - PLAN- TEKNISK OG MILJØ 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/828    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 35/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 05.10.2017  

 

Innstilling: 

 

Utvalg for Plan- teknisk og Miljø vedtar følgende møteplan for høst 2017: 

 

 13.9.17 kl. 12:00 

 28.9.17 kl. 12:00 

 15.11.17 kl. 12:00 

 

 

 

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 utarbeidelse av 

sakspapirer til Formannskap og Kommunestyret. 

 

Foreløpige datoer for FS og KS er som følger: 

Formannskapet: 25/9, 10/10, 27/11 

Kommunestyret: 17/10, 18/12 

 

Møtedatoer er derfor foreslått 1 dag før foreløpig saksliste til FS/KS utarbeides. 
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SAMTYKKE ETTER PBL §13 - 1 FOR PLASSERING AV FLYTEBRYGGE I 

VEIDNES HAVN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 5/9  

Arkivsaksnr.: 17/890    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 36/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 05.10.2017  

PS / Formannskapet   

 

Innstilling: 

 

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

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

flytebrygge i Veidnes havn.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av flytebrygge i Veidnes havn vanskeliggjøre 

planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da området inngår i detaljreguleringsplan 

for Veidnesholmen (RPL 2022-2009-01). 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om samtykke etter Pbl § 13-1, brev datert 25.8.17 

2. Situasjonskart over plassering av flytebrygge 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune mottok den 28. august 2017 søknad fra Veidnes havneutvikling AS om 

plassering av flytebrygge ved kai på Veidnesholmen. Flytebryggen tenkes plassert på 

eksisterende kai og ingen av festene til flytebryggen ser ut til å kreve landfeste. Så lenge det 

ikke skal etableres landfeste for flytebryggen på land, vil ikke tiltaket kreve ytterligere 

godkjenning etter plan- og bygningsloven. Tiltaket vil derimot være avhengig av tillatelse fra 

Kystverket etter havne- og farvannsloven. 

 

Opplysninger om tiltakshaver: 

Søker:  Veidnes havneutvikling AS, v/ Svein Vegard Lyder, 9717 Veidnesklubben 

Eiendom: gnr. 6 bnr. 1, Veidnesholmen 

Koordinat: Euref89 UTM 35, N – 7 840 654, Ø - 485 483 

 

Gjeldende plan for området: 

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Veidnesholmen (RPL 2022-2009-01) hvor 

det aktuelle tiltaket vil berøre et område for Havneområde i sjø (6A). Følgende bestemmelser 

er lagt til området: 

 



  Sak 36/17 

 

 Side 2 av 62   

 

Alle tiltak i områdene 6A i sjø er søknadspliktige etter havne- og farvannsloven, og det 

må foreligge tillatelse fra Kystverket. Dette gjelder etablering av fylling, kai, 

flytebrygge, fortøyning m.m. 

 

Midlertidig forbud mot tiltak i sjø, KS vedtak PS 31/15:  

Lebesby kommunestyre vedtok i møte den 24.6.2015 i sak PS 31/15 følgende:  

 

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Lebesby kommunestyre 

midlertidig forbud mot tiltak i sjø. Dette i forbindelse med revidering av kommunens 

kystsoneplan.»  

 

Dette betyr at ovennevnte tiltak er avhengig av samtykke fra Formannskapet (Delegert ansvar 

fra Kommunestyret, jfr. KS vedtak PS 51/17) etter plan- og bygningsloven § 13-1. 

 

Begrunnelse fra søker: 

Veidnes havneutvikling AS søker med dette om å få plassere flytebrygge som anvist på 

vedlagt kart. 

 

Vi viser til kommunens bygge- og delingsforbud i sjø, og søker her om samtykke til 

tiltak etter PBL § 13-1, 3. ledd. Dette under forutsetning om samtykke til tiltaket hos 

Kystverket. 

 

Vurdering: 

Av vedtaket fra kommunestyret fremgår det at det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak i 

sjø i påvente av ny kystsoneplan. Dette betyr i teorien alle tiltak uavhengig av størrelse og 

omfang som kommer i tilknytning med sjø. Eksempelvis utfyllinger i sjø, kaianlegg, 

moloutbygging, osv.  

 

Forbudet mot tiltak har en varighet på 4 år fra det tidspunkt det ble nedlagt. I plan- og 

bygningsloven § 13-3 åpnes det for at kommunen i særlige tilfeller kan forlenge forbudet. I 

kommentarene til loven sier miljøverndepartementet at det skal helt spesielle grunner til for å 

forlenge fristen. Hva som eventuelt kan være slike spesielle grunner, sies det ingenting 

konkret om. Som eksempel kan man tenke seg store riksveianlegg der planprosessen på grunn 

av konflikter mellom lokale og sentrale myndigheter bevirker at planprosessen trekker ut i tid. 

Kommunen må selv finne frem til en passende forlengelsesperiode. Det er ikke sikkert at 

forlengelsen må være på nye fire år. Vedtaket om fristforlengelse kan påklages.  

 

Lebesby kommune har igangsatt arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel med 

kystsoneplan og foreløpig fremdrift tilsier en ferdigstillelse i løpet av 2018. Utfra Pbl § 13-2 

vil forbudet automatisk bli opphevet etter 4 år dersom det ikke forlenges. 4 års fristen går ut 

24.6.2019.  

 

På bakgrunn av at vedtaket i kommunestyret den 24.6.2015 ikke er begrunnet vil det ikke 

være mulig å vurdere virkningen av samtykket av bygg- og delingsforbudet for tiltak i sjø i 

forhold til begrunnelsen for at det ble innført forbud.  

 

Utfra 2. ledd i Pbl § 13-1 fremgår det at kommunen kan gi samtykke i at tiltak som er nevnt i 

første ledd blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre 

planleggingen.  



  Sak 36/17 

 

 Side 3 av 62   

 

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av flytebrygge vanskeliggjøre planleggingen 

med den nye kystsoneplanen. Dette da det aktuelle området er regulert gjennom en 

eksisterende reguleringsplan for Veidnesholmen. Området er allerede i dag tatt i bruk og de 

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

samtykke må utbygger avklare med Kystverket om tiltaket blir berørt av havne- og 

farvannsloven.  

 

Lebesby formannskap må her ta stilling til om det skal gis samtykke eller ikke etter plan- og 

bygningsloven § 13-1 fra kommunestyrets vedtak PS 31/15 om midlertidig forbud mot tiltak i 

sjø. Ved avgjørelsen må Lebesby formannskap vurdere dette tiltaket opp mot den avgjørelsen/ 

begrunnelse som dannet grunnlag for at det ble fattet vedtak om forbud mot tiltak i sjø, sak PS 

31/15 den 24.6.2015. Dersom formannskapet gir samtykke til dette tiltaket så vil utbygger ha 

mulighet til å plassere flytebrygge i Veidnes havn så fremst de innehar nødvendige tillatelser 

fra annen myndighet.  

 

Dersom det ikke blir gitt samtykke vil søknaden bli lagt på vent frem til det midlertidige 

forbudet mot tiltak i sjø er opphevet. Når forbudet er opphevet vil saken bli behandlet på 

vanlig måte av administrasjonen. 
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GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK 

OG MILJØ 28.9.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/901    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 37/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 05.10.2017  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 28.9.17 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Plan- Teknisk og Miljø er satt opp til torsdag 28.9.17. Innkalling og sakspapirer skal 

være tilgjengelig for medlemmer 20.9.17, 8 dager før møtedato. 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK 

OG MILJØ 28.9.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/902    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 38/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 05.10.2017  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner saksliste til Utvalgsmøte 28.9.17 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø er satt opp til torsdag 28.9.17. 

Saksbehandlere har frist til 19.9.17 kl. 12 for oversendelse av innstilling til godkjenning hos 

rådmann. Etter godkjenning og innen kl. 14 sender møtesekretariat Foreløpig Saksliste til 

utvalgsleder. Utvalgsleder har frist til neste virkedag kl. 10 med å gi tilbakemelding på 

sakslisten.  

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 20.9.17, 8 dager før møtedato. 

 

 

 

 

 



  Sak  39/17 

 

Side 1 av 62   

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- TEKNISK OG 

MILJØ 6.6.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/903    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 39/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 05.10.2017  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 6.6.17 

 

 

 

Vedlegg: 

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

06.06.2017 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoll var signert av utvalgsleder Olaf Terje og medlemmene etter møtet 6.6.17. 
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SAMTYKKE ETTER PBL 13-1 FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUD I SJØ FOR 

OPPFØRING AV FYLLING I SJØ VED EIENDOM 20/44 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 20/44  

Arkivsaksnr.: 17/928    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 40/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 05.10.2017  

PS / Formannskapet   

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap gir samtykke etter plan- og bygningsloven § 13-1, 2. ledd fra 

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

utfylling i sjø i Friarfjord kan behandles i tråd med gjeldende lover og planer for området. 

 

Etter kommunens vurdering vil ikke utfyllingen i sjø for ny forsilo vanskeliggjøre 

planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da det planlagte området er av begrenset 

størrelse ca. 350 m
2
 og etableres ved foten av en eksisterende fylling for kai. Området er 

allerede i dag tatt i bruk og de nevnte tiltak vil således gå inn i den aktivitet som i dag utøves 

på området. Det tillegges også vekt at det like i nærheten pågår utfylling i sjø i tråd med 

gjeldende reguleringsplan hvor tillatelse ble gitt før bygge- og delingsforbudet i sjø. Selv om 

det gis samtykke må utbygger fremdeles søke kommunen om utfylling i sjø etter plan- og 

bygningsloven, samt avklare eventuelle tillatelser etter annet lovverk. 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om samtykke etter Pbl § 13-1, datert 28.8.2017. 

2. Illustrasjon utfyllingsområde for ny forsilo (Norge i bilder) 

3. Illustrasjon ny fylling for forsilo 

4. Kopi av vedtak, DS 58/12, for tidligere utfylling ved hovedbruket 

5. Kart av fylling i vedtak DS 58/12 ved hovedbruket 

6. Oversiktskart 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune mottok den 8. august 2017 søknad fra Norconsult AS, på vegne av 

Laksefjord AS, søknad om samtykke etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 13-1 fra 

kommunestyrets nedlagte bygge- og delingsforbud mot tiltak i sjø, jfr. KS vedtak PS 31/15. 

Utfylling i sjø er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-1 k). Tiltakshaver bør 

også sjekke eventuelt om annen lovverk kan påvirkes av tiltaket. 

 

Opplysninger om tiltakshaver: 

Søker:   Laksefjord AS, Friarfjord, 9740 Lebesby 

Eiendom:  gnr. 20 bnr. 44, Friarfjord 

Koordinat:  Euref89 UTM 35, N – 7 817 107, Ø – 497 112 
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Gjeldende plan for området: 

Gjeldende plan for området er kommunens areal- og kystsoneplan (KPL 2022200301) hvor 

området på landsiden er regulert til Landbruks-, Natur- og Friluftsområde (LNF-A sone) med 

følgende bestemmelse: 

 

«Innenfor denne sone kan det tillates spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse. 

Avstanden mellom de enkelte bolig-/ bygge enhetene må ikke være mindre enn 50 

meter. Oppføring av bygg / anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i 

horisontalplanet ved alminnelig høyvann er ikke tillatt.» 

 

På sjøsiden inngår arealet i et regulert område for sjø/ vann/ vassdrag – Allment flerbruk. 

Midlertidig forbud mot tiltak i sjø, KS vedtak PS 31/15: 

Lebesby kommunestyre vedtok i møte den 24.6.2015 i sak PS 31/15 følgende: 

 

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Lebesby kommunestyre 

midlertidig forbud mot tiltak i sjø. Dette i forbindelse med revidering av kommunens 

kystsoneplan.» 

 

Dette betyr at ovennevnte tiltak er avhengig av samtykke fra Formannskapet (Delegert ansvar 

fra kommunestyret, jfr. KS vedtak 51/17) etter plan- og bygningsloven § 13-12. Når 

samtykket foreligger kan søker få behandlet søknad om utfylling etter gjeldende planverk og 

lover. 

 

Begrunnelse fra søker: 

Bakgrunn for søknad til samtykke er behov for avklaring i forhold er Lebesby 

kommunes vedtak i kommunestyret om bygge- og delingsforbud i sjø etter plan og 

bygningslovens § 13-1, jfr. Kommunestyrevedtak av med senere endringer og 

presiseringer av Lebesby kommunestyre. 

 

Området er avmerket på vedlagte kartskisser. 

 

Laksefjord AS vil gjennomføre arbeidene høsten 2017/ vinteren 2018 nær nødvendige 

tillatelser er gitt. 

 

Vedlegger også kopi av tillatelse til fylling ved regulert eiendom GID 20/10 og 20/11 

der fylling har pågått jevnlig siden tillatelse ble gitt, og der avsluttende fylling i 

henhold til gitte tillatelser vil bli utført i perioden 2017 – 2019. Tiltaket gjennomføres 

etter gjeldende reguleringsplan for området. 

 

Vurdering: 

Av vedtaket fra kommunestyret fremgår det at det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak i 

sjø i påvente av ny kystsoneplan. Dette betyr i teorien alle tiltak uavhengig av størrelse og 

omfang som kommer i tilknytning med sjø. Eksempelvis utfyllinger i sjø, kaianlegg, 

moloutbygging, osv. 

 

Forbudet mot tiltak har en varighet på 4 år fra det tidspunkt det ble nedlagt. I plan- og 

bygningsloven § 13-3 åpnes det for at kommunen i særlige tilfeller kan forlenge forbudet. I 

kommentarene til loven sier miljøverndepartementet at det skal helt spesielle grunner til for å 
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forlenge fristen. Hva som eventuelt kan være slike spesielle grunner, sies det ingenting 

konkret om. Som eksempel kan man tenke seg store riksveianlegg der planprosessen på grunn 

av konflikter mellom lokale og sentrale myndigheter bevirker at planprosessen trekker ut i tid. 

Kommunen må selv finne frem til en passende forlengelsesperiode. Det er ikke sikkert at 

forlengelsen må være på nye fire år. Vedtaket om fristforlengelse kan påklages. 

 

Lebesby kommune har igangsatt arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel med 

kystsoneplan og foreløpig fremdrift tilsier en ferdigstillelse i løpet av 2018. Utfra Pbl § 13-2 

vil forbudet automatisk bli opphevet etter 4 år dersom det ikke forlenges. 4 års fristen går ut 

24.6.2019. 

 

På bakgrunn av at vedtaket i kommunestyret den 24.6.2015 ikke er begrunnet vil det ikke 

være mulig å vurdere virkningen av samtykket av bygge- og delingsforbudet for tiltak i sjø i 

forhold til begrunnelsen for at det ble innført. 

 

Utfra 2. ledd i Pbl § 13-1 fremgår det at kommunen kan gi samtykke i at tiltak som er nevnt i 

første ledd blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre 

planleggingen. 

 

Etter kommunens vurdering vil ikke utfyllingen i sjø for ny forsilo vanskeliggjøre 

planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da det planlagte området er av begrenset 

størrelse ca. 350 m
2
 og etableres ved foten av en eksisterende fylling for kai. Området er 

allerede i dag tatt i bruk og de nevnte tiltak vil således gå inn i den aktivitet som i dag utøves 

på området. Det tillegges også vekt at det like i nærheten pågår utfylling i sjø i tråd med 

gjeldende reguleringsplan hvor tillatelse ble gitt før bygge- og delingsforbudet i sjø. Selv om 

det gis samtykke må utbygger fremdeles søke kommunen om utfylling i sjø etter plan- og 

bygningsloven, samt avklare eventuelle tillatelser etter annet lovverk. 

 

Lebesby formannskap, delegasjon fra kommunestyret, må her ta stilling til om det skal gis 

samtykke eller ikke etter plan- og bygningsloven § 13-1 fra kommunestyrets vedtak PS 31/15 

om midlertidig forbud mot tiltak i sjø. Ved avgjørelsen må Lebesby formannskap vurdere 

dette tiltaket opp mot den avgjørelse/ begrunnelse som dannet grunnlag for at det ble fattet 

vedtak om forbud mot tiltak i sjø, sak PS 31/15 den 24.6.2015. Dersom formannskapet gir 

samtykke til dette tiltaket så vil administrasjonen behandle innkommende søknad på vanlig 

måte som om det midlertidige forbudet mot tiltak i sjø ikke gjelder for dette området. 

 

Dersom det ikke blir gitt samtykke vil søknaden bli lagt på vent frem til det midlertidige 

forbudet mot tiltak i sjø er opphevet. Når forbudet er opphevet vil saken bli behandlet på 

vanlig måte av administrasjonen. 

 

 

 


