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GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK 

OG MILJØ 6.3.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/221    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 9/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.03.2018  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 6.3.18. 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Plan- Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 6.3.2018. Innkalling og sakspapirer skal 

være tilgjengelig for medlemmer 26.2.18, 8 dager før møtedato.  

 

 

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

OG MILJØ 6.3.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/222    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 10/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.03.2018  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner saksliste til Utvalgsmøte 6.3.18 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 6.3.18 

Saksbehandlere har frist til fredag 23.2.18. 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 26.2.18, 8 dager før møtedato. 

 

 

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

MILJØ 23.1.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/223    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 11/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.03.2018  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 23.1.18 

 

 

 

Vedlegg: 

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

23.01.2018 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoll var signert av medlemmene etter møtet 23.1.18. 

 

 

Vurdering: 
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DISPENSASJON TIL FRADELING AV PUNKTFESTE TIL NAUSTTOMT PÅ GNR 

20 BNR 1 I IFJORD I LEBESBY KOMMUNE. 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 20/1  

Arkivsaksnr.: 17/1138    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 12/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.03.2018  

 

Innstilling: 

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

15.11.2017, for fradeling av nausttomt innenfor LNF-B sone (31 Ifjord) hvor det ikke 

tillates oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet 

ved alminnelig høyvann på eiendommen gnr. 20 bnr. 1. 

 

2. Deres søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan (KPL 2022200301) sin 

bestemmelse for LNF-B sone om at det ikke tillates oppføring av bygg/ anlegg 

nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann på 

eiendommen gnr. 20 bnr. 1 for etablering av nausttomt avslås, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart større 

fordeler med å innvilge dispensasjon for oppføring av nausttomt i LNF-B feltet (31 

Ifjord) fremfor de ulemper dette medfører i form av etablering i et uberørt område som 

er et viktig brakkvannsdelta innmeldt i Miljøverndirektoratets naturbase og 

retningslinjene i Fylkesplan for Finnmark. Det tillegges også stor vekt at 

Fylkesmannen i Finnmark fraråder at dispensasjon innvilges. 
 

3. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningsloven § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. Klagen 

skal sendes til Lebesby kommune. 

 

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

 

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

grunner som anføres klagen. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven, brev datert 15.11.2017. 

2. Søknadsskjema grunn og rettigheter, datert 19.9.2017. 

3. Dispensasjonssøknad. 

4. Uttalelse; Fylkesmannen i Finnmark, datert 21.12.2017. 

5. Fakta naturtype: Informasjon om Vesterbukta fra naturbasen. 

6. Situasjonskart. 

7. Oversiktskart. 
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Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon, Plan- og bygningsloven § 19-1, fra 

kommunens arealplan. Søknaden gjelder fradeling av nausttomt innenfor en LNF-B sone hvor 

det ikke tillates oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet 

ved alminnelig høyvann.  

 

Opplysninger fra Matrikkelen:  

Søker:    Helge Andersen, Hesnesveien 126, 4885 Grimstad  

Beliggenhet:   gnr. 20 bnr. 1, Ifjord i Lebesby kommune.  

Koordinat:   Euref89 UTM 35 N – 7 817 874, Ø – 503 133  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«Henviser til dispensasjonsbestemmelsene § 19-2.  

 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 

eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt.  

 

Her kan jeg som tiltakshaver se at området det skal dispenseres fra er LNF sone B og 

ikke er avsatt til friluftsområde, tiltaket vil ikke virke privatiserende eller berøre 

naboens interesser.  

 

Naustet vil bli oppført i 100-meters beltet langs sjøen, og vil ikke bli til hinder for 

allmenn ferdsel.  

 

Naustet blir bygd nord øst for Gnr. 20 Bnr. 13 på plassen hvor det har stått et 

gammelt naust fra tidligere på Gnr. 20 Bnr. 1 så tiltaket vil bli permanent.  

 

Jeg Helge Andersen er etterkommer til Anders Andersen (Nuortta Ànde-Àndreas) og 

Marit A. Guttorm er født og oppvokst i Ifjord og ønsker å tilbringe min tid som 

pensjonist på min hjemplass derfor har jeg og min kone kjøpt Nedre Gressmyr hvor vi 

vil bygge en hytte. Derfor er det viktig for oss å få bygd et naust på 

finnmarkseiendommens grunn hvor vi kan oppbevare båt og utstyr på en sikker måte.»  

 

Planstatus for området:  

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

sone og følgende bestemmelse gjelder:  

 

«Innenfor denne sone kan det tillates spredt fritidsbebyggelse. Avstanden mellom de 

enkelte 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 bakgrunn av dette vil oppføring av naust nærmere sjøen enn 25 meter være avhengig av 

dispensasjon fra bestemmelsen i gjeldende kommuneplan.  
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Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 20.11.2017 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 18. desember 2017. Følgende 

uttalelser er kommet inn: 

 

Sametinget, brev datert 11.12.2017- 

Ut fra søknaden skal det omsøkte naustet ha samme plassering som tidligere naust. 

Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til søknaden. 

 

Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 21.12.2017- 

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, og det må også foreligge en klar overvekt av hensyn som 

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

positivt vedtak.  

 

Omsøkt nausttomt ligger innenfor et viktig område for biologisk mangfold i følge 

Miljødirektoratets Naturbase. Lokaliteten Vesterbukt ble kartlagt i 2009, 12 år etter at 

kommuneplanens arealdel ble vedtatt. Lokaliteten omfatter brakkvannsdeltaet som er 

dannet der Ifjordelva munner ut i Laksefjorden. Se mer informasjon i vedlagt faktaark.  

 

Naturmangfoldloven § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger i 

henhold til lovens §§ 8 - 12 i sine besluttende vedtak. dette gjelder også i denne saken  

Intensjonene med byggeforbudet i 100 - metersbeltet er i følge forarbeidene til plan - 

og bygningsloven å sikre allmenn ferdsel, friluftsliv og rekreasjon, vern av biologisk 

mangfold og kulturminner og ivareta estetikk og landskap (byggegrense satt til 25 

meter i omsøkt område). Ut fra de store bruks - og verneinteressene som er knyttet til 

100 - metersbeltet langs sjøen er det spesielt viktig at det ikke åpnes for nye inngrep og 

tiltak her uten at kunnskapen om disse interessene er tilstrekkelig. 

 

 I Fylkesplan for Finnmark 2006 - 2009 (11) der det heter i retningslinjene for 

naturvern:  

«vi forventer: 

At strandområder langs sjø er, elver og vann sikres mot inngrep. Dette er 

aktuelt når strandområdene er viktige i rekreasjonssammenheng eller har 

verdier knytta til biologisk mangfold.»  

 

Spredt og planløs utbygging i strandsonen vil i sum og over tid være uheldig for 

allmennhetens ferdsel og friluftsliv.  

 

Vi minner om at kommunen i henhold til § 28 - 1 i plan - og bygningsloven, har en 

selvstendig undersøkelsesplikt med hensyn til farlige forhold. Undersøkelsen kan 

gjøres gjennom en systematisk risiko - og sårbarhetsanalyse.  

 

Det er i NVE Atlas ikke beregnet flomvannskurve for de aktuelle vassdragene. Vi ber 

derfor om at det settes av soner på minimum 20 meter langs bekk og 50 - 100 m eter 

langs elv for å dekke områder med potensiell flomfare, jf. NVEs anbefalinger. Tomta 
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der hytte og naust er tenkt oppført vil havne innenfor området som må anses som 

spesielt flomutsatt.  

 

Etter hva Fylkesmannen kan se ligger strandenga som søkes bebygd svært lavt i 

terrenget, og vil etter beregninger av havnivåstigning ligge i fareområde. I DSBs 

veileder « Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i kommunal planlegging» 

tilgjengelig på klimatilpasning.no presenteres kommunevise beregninger for 

havnivåstigning og stormflo. For Lebesby kommune vil sikkerhetsklasse 2 (200 år) for 

havnivåstigning og storm flo (uten bølgepåvirkning) basert på disse beregningene bli 

280 cm over dagens havnivå.  

 

Fylkesmannen vil med bakgrunn i fare for naturskade (avstand til vassdrag og 

høyde over havet), samt strandengas verdi for naturmangfold og funksjon som 

flomdelta, fraråde at Lebesby kommune innvilger dispensasjonen.  

 

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) også høres i denne saken. NVE skal 

som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, flom -, erosjon - og skredfare samt 

energianlegg blir innarbeidet i arealplaner og enkeltsaker etter plan - og 

bygningsloven. Vi ber kommunen sende saken til NVE sitt regionkontor i Narvik for 

høring, og at dette innarbeides i kommunens saksbehandlingsrutiner i lignende saker.  

 

Fylkesmannen ber om å bli orientert om kommunens ved tak i saken. 

 

Finnmark fylkeskommune, Finnmarkseiendommen og reinbeitedistrikt 13 har ikke svart 

innenfor fristen og det antas derfor at de ikke har noen merknader til søknaden. 

 

Den 9.1.2018 ble søknaden sendt på høring til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) i 

tråd med anbefalingen til Fylkesmannen i Finnmark. Svarfrist var satt til 9. februar 2018. 

Lebesby kommune har ikke mottatt noen uttalelse fra NVE innfor fastsatt frist og det antas 

derfor at de ikke har noen merknader til søknaden. 

 

Reindrift:  

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

reinbeiteinteresser som kan bli berørt av tiltaket. 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 i et område som ansees for utenfor fare for flom/ overvann, utglidning 

og skredfare. Det er heller ikke naturlige eller menneskeskapte forhold som medfører fare for 

helse og sikkerhet som kommunen kjenner til.  

 

Naturbase:  

Naturbase id: BN00067041. Vesterbukta er et viktig brakkvannsdelta registert 10.6.2009. 

Dette er et brakkvannsdelta med moderat menneskelig påvirkning og sammen med funn av 
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rødlistearten silkenellik bør verdien settes til viktig – B. I bunnen av denne fjorden er det bygd 

opp et mindre delta ved utløpet av Ifjordelva. I tillegg kommer det inn et bekk fra sør som 

renner gjennom en brakkvannsdam. Berggrunnen er varierende med rikere bergarter i vest. 

Soneringen av bukta er relativt dårlig utviklet, men det finnes overganger mellom 

brakvannssump-strandeng-grusstrand. Indre deler av bukta er grunn og tørrlegges ved fjære 

sjø. Grusrygger som tørrlegges ved fjære sjø ligger over bukta. I vest og øst er det bygget opp 

mindre strandenger med standrug-rødsvingel voll innenfor ørstersurt-grusstrand. Det er også 

områder med fukteng med bl.a. sibirasløk. I vest ligger en brakkvannsdam med pølsstarr og 

myrsaulauk og fjøresaulak. 

 

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 Vika er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 VU – Sårbar, Sjøorre «Melanitta fusca»  

 VU – Sårbar, Teist «Cepphus grylle»  

 NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

 

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 

heller ikke nevnte arter bli berørt av planlagte tiltaket. 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 



  Sak 12/18 

 

 Side 11 av 37   

 

naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette 

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Saken gjelder fradeling av tomt til naust i tilknytning til eksisterende bebyggelse. 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 naust 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 

nausttomt 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 nausttomt 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:  

Det aktuelle området ligger i tilknyttet eksisterende bebyggelse og er i dag i bruk. Utfra 

dette menes at det benyttes miljøforsvarlige tekniskker og driftsmetoder som gir det 

beste samfunnsmessige resultat.  

 

Konklusjon:  

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

nausttomt 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. Det antas at 
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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, Plan- og bygningsloven § 19-1, fra 

kommunens arealplan. Søknaden gjelder fradeling av nausttomt innenfor en LNF-B sone hvor 

det ikke tillates oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet 

ved alminnelig høyvann.  

 

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

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

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

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

sone (31 Ifjord) hvor det tillates spredt fritidsbeboelse, men ikke oppføring av bygg/ anlegg 

nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. I feltet (31 

Ifjord) er det i dag ingen bygninger oppført langs strandsonen mot sjøen. Det er også i ettertid 

av vedtak av kommuneplanen opprettet registering i Naturbasen den 10.6.2009 under ID: 

BN00067041 hvor det fremgår at arealet i strandsonen i Vesterbukta utgjør et viktig 

brakkvannsdelta, samt funn av rødlistearten silkenellik. 

 

Fordeler med tiltaket: 

 Lettere tilgang til felt for fritidsboliger. 

 Mulighet for skjerming av båt og utstyr mot vær og vind. 

 

Ulemper med tiltaket: 

 Tar i bruk et uberørt område av strandlinjen. 

 Berører et viktig område for biologisk mangfold (Brakkvannsdelta) som ble kartlagt 

12 år etter at kommuneplanens arealdel ble vedtatt. 

 Berører fylkesplan for Finnmark 2006-2009 sine retningslinjer for naturvern der 

strandområder langs sjøer, elver og vann sikres mot inngrep. Dette er aktuelt når 

strandområdene er viktige i rekreasjonssammenheng eller har verdier knytta til 

biologisk mangfold. 

 Fare for flom. 

 Mulig presedens i forhold til andre områder. 

 

I det aktuelle området som det planlegges oppføring av naust er det ikke i dag bygninger eller 

anlegg. Dette gjelder for hele strandsonen for feltet (31 Ifjord). I forholdet mot faren for flom 

bemerkes det at enn ikke kan plassere et naust høyere i terrenget og lengre fra strandlinjen da 
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funksjonen som naust ikke vil kunne gjennomføres. Det vil heller være snakk om eventuell 

konstruksjonsmessige grep for å hindre skader ved havstigninger. 

 

Når det gjelder forholdet til områdets viktighet for biologisk mangfold (Brakkvannsdelta ID: 

BN00067041) og fylkesplanens retningslinjer for naturvern vil omsøkte tiltak medføre 

vesentlige ulemper da området i dag er ubebygd og uten inngrep. En dispensasjon vil medføre 

vesentlig tilsidesettelse av hensynet i formålet i loven og samtidig skape presedens i andre 

områder av kommunens uberørte strandlinje hvor registreringer av viktige naturområder er 

skjedd etter vedtak av gjeldende kommuneplan. 

 

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

innvilge dispensasjon for oppføring av nausttomt i LNF-B feltet (31 Ifjord) fremfor de 

ulemper dette medfører i form av etablering i et uberørt område som er et viktig 

brakkvannsdelta innmeldt i Miljøverndirektoratets naturbase og retningslinjene i Fylkesplan 

for Finnmark. 

 

Det anbefales at dispensasjonen avslås for omsøkte tiltak. 
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20/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTTAK AV MASSER VED KUVANN 

MASSETAK 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 20/1  

Arkivsaksnr.: 17/1163    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 13/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.03.2018  

 

Innstilling: 

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

21.11.2017, fra kommuneplanens krav om utarbeidelse av reguleringsplan for uttak av 

masser i Kuvann massetak på eiendommen gnr. 20 bnr. 1. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommunens arealplan (KPL 2022200301) sin bestemmelse 

om utarbeidelse av reguleringsplan i område for råstoffutvinning for uttak av 3 000 

fm
3
 fra eksisterende massetak ved Kuvann (GID 20/1), jfr. Pbl § 19-2. 

 

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

ved tilgang til nærliggende masser i forbindelse med plastring av fyllingsfront ved 

anlegget i Friarfjord fremfor de ulemper det medfører ved ikke å utarbeide 

reguleringsplan. Området er allerede tatt i bruk og det vil i tillegg være mulighet for 

ytterligere oppfølgning av uttak etter mineralloven § 43 dersom samlet uttak overstiger 

10 000 m
3
. Det tillegges også stor vekt at ingen av sektormyndighetene gikk mot 

søknaden. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen: 

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

etter Pbl kap 20 innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, jfr. Pbl § 21-9.  

 Ved uttak av masser over 500 m
3
 skal tiltakshaver sende melding til 

Direktoratet for mineralforvaltning minst 30 dager før oppstart av drift. Det 

minnes samtidig om at dersom uttaket medfører at det samlede uttaket 

overskrider 10 000 m
3
 skal det søkes driftskonsesjon iht. minerallovens § 43 

for uttak iverksettes. 

 Det må avklares med Fylkesmannen i Finnmark om evt. tillatelse etter kap. 30 i 

forurensningsloven. 

 Det må avklares med Statens vegvesen om utforming og tillatelse for 

oppgradering av avkjørsel til Fv. 98. 

 Avslutningen av bruddet etter uttak skal utføres på en slik måte at det ikke 

utgjør fare for liv og helse. Det skal i tillegg tilstrebes å utforme terrenget slik 

at uttaket blir minst mulig skjemmende og iøynefallende.  

 Skulle det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/ 

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

kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
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Kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. 

 

4. Klagerett 

I samsvar ned Forvaltningsloven § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. Klagen 

skal sendes Lebesby kommune. 

 

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

 

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

de grunner som anføres klagen. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, datert 21.11.2017. 

2. Informasjon, mail av 22.12.2017. 

3. Oversiktskart. 

4. Utsnitt av kommunekartet. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

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

19-1, fra kommuneplanens arealdel. Søknaden gjelder uttak av masser fra avsatt område for 

massetak i kommuneplanen, men hvor det kreves utarbeidelse av reguleringsplan dersom 

grensen for 1 000 m2 (1 dekar) eller 5 000 m3 overskrides. Søknaden gjelder massetak ved 

Kuvann gnr. 20 bnr. 1 ved Ifjord.  

 

Opplysninger fra Matrikkelen:  

Søker:     Paulsen Entreprenør AS, Postboks 221, 9711 Lakselv  

Beliggenhet:    gnr. 20 bnr. 1 Kuvann ved Ifjord, Lebesby kommune  

Koordinat:    Euref89 UTM 35 N – 7 815 271, Ø – 501 766  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«Det søkes om og ta ut 3 000 fm3 med plastrings stein/ filterlag 0 – 400 mm til 

prosjekt Laksefjord AS – smoltanlegg til plastring mot sjø.  

 

Vil med dette søke om dispensasjon om uttak av stein til prosjekt i Friarfjord 

smoltanlegg for etablering av plastring mot sjø ved uttak av masser ved Kuvann kan vi 

om ønskelig frakte returmasser rene masser fra bruket i Friarfjord til og legge igjen 

såret som blir i forbindelse med uttak av stein om det er ønskelig om ikke dette er 

ønskelig kan vi legge taket igjen ved og planere massene etter sprengning og uttak i en 

slak skråning.»  

 

Planstatus for området:  

Det aktuelle området er i kommunens arealplan definert som område for råstoffutvinning. 

Følgende bestemmelse i planen får betydning for deres søknad:  

 

Områder for Råstoffutvinning  
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I områder for råstoffutvinning kan det drives kommersielt uttak av stein, grus og sand. 

Før åpning av nye masseuttak som overskrider 1000 m2 (1 dekar) eller 5000 m3, og 

for eksisterende uttak som utvides ut over nevnte grenser, skal det utarbeides 

reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Bygningsrådet avgjør hvilke av de to plantyper 

som skal benyttes.  

 

«Reguleringsplaner for masseuttak skal bl.a. sikre ytre grenser for uttak, bunnkvote, 

fastsette uttaksvolum, vise evt. deponiområder. Planene bør i tillegg ha bestemmelser 

om etappevis avslutning, istandsetting av landskapet og etterbruk.»  

 

Det planlagte uttak i massetak ved Kuvann vil medføre en utvidelse over grensen satt i 

gjeldende arealplan for Lebesby kommune. Det har tidligere vært tatt ut masser i det aktuelle 

massetaket. Det vil derfor være krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan for området for 

uttak av masser i dette feltet. Søker er derfor avhengig av dispensasjon fra bestemmelsen om 

utarbeidelse av reguleringsplan i gjeldende kommuneplan.  

 

Uttalelser fra sektormyndighetene: 

Den 10.1.2018 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 9. februar 2018. Følgende uttalelser 

er kommet inn: 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), e-mail datert 2.2.2018 – 

Det søkes om uttak av masser i eksisterende massetak. NVE kan ikke se at det berører 

våre ansvarsområder og har derfor ingen merknader til saken. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), brev datert 5.2.2018 –  

DMF har ingen vesentlige innvendinger mot at dispensasjonen blir gitt selv om det 

mangler en vurdering av massene og forekomsten det skal tas ut fra. I en planprosess 

og ved søknad om konsesjon ville dette vært vurdert. Et viktig hensyn er at driftsmåte 

og drift planlegges og gjennomføres på en måte som sørger for at forekomsten blir 

utnyttet på en mest mulig hensiktsmessig måte. 

 

Det er meldeplikt for alle uttak over 500 m3. For uttak over 500 m3 masse skal 

tiltakshaver sende melding til DMF. Meldingen skal sendes inn til DMF minst 30 

dager før oppstart av drift. Se nettsiden vår for spesifisering av hva meldingen skal 

inneholde. https://www.dirmin.no/tema/oppstart-av-uttak.  

 

DMF vil også minne om at dersom det på et senere tidspunkt legges planer for uttak 

over 10.000 m3 skal det søkes om driftskonsesjon i henhold til minerallovens § 43 før 

uttak iverksettes. 

 

Sametinget, brev datert 5.2.2018 –  

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. 

 

Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 9.2.2018 – 

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

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

https://www.dirmin.no/tema/oppstart-av-uttak
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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.  

 

Etter mineralloven § 43 krever et samlet uttak på mer enn 10.000 m3 masse, samt 

ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning 

med Bergmesteren for Svalbard (DMF). Med samlet uttak menes totalt volum som 

skal tas ut i løpet av uttakets gjenstående levetid. Ethvert uttak av naturstein krever 

driftskonsesjon, uansett uttaksvolum. Driftskonsesjon skal være gitt før uttak kan 

igangsettes. 

 

Fylkesmannen vil ikke motsette seg at det blir gitt dispensasjon fra plankravet, i og 

med at området er avsatt til formålet. Vi forutsetter imidlertid at det blir klarert med 

Direktoratet for mineralforvaltning om tiltaket krever driftskonsesjon. Dersom det 

foreligger et slikt krav, får vi søknaden om driftskonsesjon til uttalelse og kan da spille 

inn forslag til relevante betingelser drift og avslutning av uttaket.  

 

Kapittel 30 i forurensningsforskriften omhandler forurensinger fra produksjon av 

pukk, grus, sand og singel. Forskriften inneholder rammebetingelser for utslipp av støv 

og utslipp til vann, samt grenseverdier for støy. Når særlige forhold tilsier det, kan 

fylkesmannen kreve at også virksomheter som omfattes av kap. 30 skal ha særskilt 

tillatelse fra forurensningsmyndigheten, jfr. forurensningsloven § 11.  

 

Tiltaket må derfor meldes til Fylkesmannen på fastsatt skjema. Dette ligger tilgjengelig 

på www.fylkesmannen.no/Finnmark/Miljo-og-klima/Forurensning/. 

 

Finnmarkseiendommen, brev datert 9.2.2018 –  

Vi ønsker å gjøre en nærmere vurdering i forhold til om et nytt uttak og utbedring/ 

opparbeidelse av veg vil være endret bruk av utmark, og i så fall behandles etter 

Finnmarksloven. Vi ber derfor om utsatt frist til 20.2.2018. 

 

Lebesby kommune ga tilsvar i brev datert 14.2.2018: 

Lebesby kommune gir herved i tråd med plan- og bygningsloven § 2-5, 3. ledd 

Finnmarkseiendommen utsatt høringsfrist til tirsdag 20. februar 2018. 

 

Finnmarkseiendommen, brev datert 9.2.2018 –  

Paulsen Entreprenør AS har søkt om utvinningsrett for Kuvann massetak – for et uttak 

inntil 10 000 m
3
. Uttaket vil overstige både volum- og arealkravet i gjeldende 

planbestemmelser. Søknaden er ikke behandlet, i påvente av kommunens behandling 

av dispensasjon fra bestemmelsene. 

 

Generelt har FeFo få opplysninger og lite historikk om masseuttaket. På vedlagte 

bilder kan man ikke se at det har vært uttak av masser her. I 1991 gav Finnmark 

jordsalgskontor Friarfjord AS rett til undersøkelser mht. forekomster av naturstein 

(type grønt konglomerat) og å bryte ut blokker. Tillatelsen varte i 5 år, se. Vedlegg. 

 

http://www.fylkesmannen.no/Finnmark/Miljo-og-klima/Forurensning/
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Masseuttaket er delvis gjengrodd. Det er litt søppel i området etter tidligere drift og 

annen virksomhet. Masseuttaket er ikke registrert i NGUs grus- og –pukk database. 

 

Veien fram til uttaket er svært dårlig. Ved drift i uttaket vil det måtte gjøres inngrep for 

å utbedre veien. Dette tiltaket bør vurderes av Lebesby kommune, som en følge av 

gjenopptatt drift i Kuvann massetak. 

 

Kuvann masseuttak er avsatt til råstoffutvinning. Da det her ikke skal tas i bruk 

betydelig nytt areal vurderer vi at dispensasjonssaken ikke medfører endret bruk av 

utmark. Saken behandles derfor ikke etter Finnmarksloven. 

 

Reinbeitedistrikt 13 (Rbd 13), brev datert 9.2.2018 –  

Vi har vært med på befaring av tomta. Rbd 13 har ingen merknader. 

 

Statens vegvesen, brev datert 15.2.2018 – 

Fylkesvegen har fartsgrense 80 km/t, og ÅDT (årsdøgntrafikk) på 1 50. Dagens 

avkjørsel innfrir ikke siktkravene etter dagens vegnormal er i retning syd. Avkjørsel 

må oppgraderes i henhold til krav i gjeldende vegnormaler, og v i anbefaler at den 

flyttes noe nord for å sikre best mulig sikt. 

 

Finnmark fylkeskommune ikke svart innenfor fristen og det antas derfor at de ikke har noen 

merknader til søknaden. 

 

Reindrift:  

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

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

reindriftsnæringen. Planlagte tiltak ligger innenfor regulert område for råstoffutvinning 

(massetak) i gjeldende arealplan.  

 

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 i et område som ansees for utenfor fare for flom/ overvann, utglidning 

og skredfare. Det er heller ikke naturlige eller menneskeskapte forhold som medfører fare for 

helse og sikkerhet som kommunen kjenner til.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  

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

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slikt foreligger.  

 

Naturmangfoldloven, naturmiljø og landskap:  

De viktigste paragrafene i Naturmangfoldloven er §§ 8 – 12. Av lovens § 7 Prinsipper for 

offentlig beslutningstaking i §§ 8 – 12 fremgår det at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legge grunn 

som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan 

tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal 

fremgå av beslutningen.  
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§ 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 registrert følgende forekomster av betydning:  

 VU – Sårbar, Hettemåke «Chroicocephalus ridibudus»  

 NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

 NT – Nær truet, Lirype «Lagopus lagopus»  

 

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 

heller ikke nevnte arter bli berørt av planlagte tiltaket. 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 dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan ved uttak av 

masser fra et område avsatt til råstoffutvinning. 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 dispensasjon fra krav om utarbeidelse av reguleringsplan i et område 

som tidligere har vært tatt i bruk. Området har tidligere vært i bruk og planlagte tiltak 
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vil ikke vesentlig forverre situasjonen for økosystemet i området. Når det gjelder 

belastningen sees det ikke at dispensasjonen 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 tidligere har vært i bruk.  

§ 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 har tidligere vært i bruk. Utfra dette menes at det benyttes 

miljøforsvarlige tekniskker og driftsmetoder som gir det beste samfunnsmessige 

resultat.  

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon fra 

reguleringskravet for uttak av masser fra et tidligere uttak ikke vil medføre en 

vesentlig negativ innvirkning på Naturmangfoldet. Dette da området tidligere har vært 

i bruk. Det antas at eventuelt dyreliv kan bli berørt under selve uttaket, 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, etter Plan- og bygningsloven (Pbl) § 

19-1, fra kommuneplanens arealdel. Søknaden gjelder uttak av masser fra avsatt område for 

massetak i kommuneplanen, men hvor det kreves utarbeidelse av reguleringsplan dersom 

grensen for 1 000 m2 (1 dekar) eller 5 000 m3 overskrides. Søknaden gjelder massetak ved 

Kuvann gnr. 20 bnr. 1 ved Ifjord.  

 

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

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

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

samfunnet og fremtidige generasjoner. I gjeldende kommuneplan er området lagt ut til område 
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for råstoffutvinning. Etter mineralloven § 43 krever et samlet uttak på mer enn 10 000 m
3
 

masse driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning. Ved driftskonsesjon vil 

sektormyndighetene bli gitt mulighet for uttalelse og kan da spille inn relevante betingelser for 

driften. Dispensasjon fra reguleringskravet vil således ikke vesentlig tilsidesette formålet ved 

gjeldende bestemmelse i kommuneplan. 

 

Fordeler med tiltaket: 

 Nært tilgang til masser for plastring av fyllingsfront ved smoltanlegget i Friarfjord. 

 Uttak i et allerede berørt område. Det er tidligere tatt ut masser i feltet. 

 Området er i kommuneplanen avsatt til formålet: Råstoffutvinning. 

 

Ulemper med tiltaket: 

 Utarbeides ikke reguleringsplan for området/ uttaket. 

 Uttak vil være synlig fra fylkesvegen. 

 Mulig presedens i forhold til andre områder. 

 

Det aktuelle området er allerede avmerket i kommunens arealplan for råstoffutvinning. 

Kommunen har i dagens kommuneplan veldig få slike felt og dispensasjonen vil derfor ikke 

skape en vesentlig tilsidesettelse av planens bestemmelse eller skape vesentlig presedens for 

andre områder. I tillegg kan det nevnes at dersom uttaket overstiger en samlet masse på 

10 000 m
3
 vil det bli krevd driftskonsesjon gjennom mineralloven § 43 og det blir da gis 

mulighet for å sette ytterligere krav til uttaket. 

 

Fylkesvegen går forbi det aktuelle området og enn kan i dag se det lille uttaket som er gjort. 

Det går også en vei inn til bruddet. Et uttak i dette området vil være synlig fra vegen og det 

bør derfor settes vilkår i en eventuell dispensasjon at området skal forsøkes avrettet med 

tilkjørt rene masser fra bruket i Friarfjord for å minske de visuelle effektene av uttaket. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler ved 

tilgang til nærliggende masser i forbindelse med plastring av fyllingsfront ved anlegget i 

Friarfjord fremfor de ulemper det medfører ved ikke å utarbeide reguleringsplan. Området er 

allerede tatt i bruk og det vil i tillegg være mulighet for ytterligere oppfølgning av uttak etter 

mineralloven § 43 dersom samlet uttak overstiger 10 000 m
3
. Det tillegges også stor vekt at 

ingen av sektormyndighetene gikk mot søknaden. 

 

Det anbefales at dispensasjon gis for omsøkte tiltak.  
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34/15 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR GJENNOPPBYGGING AV 

KAIANLEGG MED TRANDAMPERI I BRENNGAM 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 34/15 & 

34/62  

Arkivsaksnr.: 17/1226    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 14/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.03.2018  

 

Innstilling: 

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

datert 26.11.2017, fra kommuneplanens bestemmelse om LNF-B sone hvor det ikke 

tillates oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet 

ved alminnelig høyvann. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (KPL 2022200301) sin 

bestemmelse for LNF-B sone om oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 

meter for gjenoppføring av bygning for trandamperi og kaianlegg slik det tidligere har 

vært på eiendommen gnr. 34 bnr. 15 i Brenngam, jfr. Pbl § 19-2. 

 

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

å gi dispensasjon fra avstandskravet til sjøen for gjenoppbygning av tidligere bygning 

for trandamperi og kaianlegg slik som det tidligere var oppført på eiendommen. 

Tiltakene ligger også innenfor et bebygd område. Dispensasjonen vil i liten grad 

påvirke formålet og intensjonen ved gjeldende kommuneplan og formålet i plan- og 

bygningsloven. Det tillegges også stor vekt at ingen av sektormyndighetene gikk mot 

søknaden. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen: 

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

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

Pbl § 21-9. 
 

4. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningsloven § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. Klagen 

skal sendes Lebesby kommune. 

 

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

 

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

de grunner som anføres klagen. 

 

 

Vedlegg: 
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1. Søknad om dispensasjon, datert 26.11.2017. 

2. Grunner for dispensasjon. 

3. Situasjonskart. 

4. Oversiktskart. 

5. Bilde. 

6. Tegninger. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

 

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

19-1, fra kommunens arealplan. Søknaden gjelder gjenoppføring av kaianlegg og trandamperi 

innenfor en LNF-B sone hvor det ikke tillates oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 

25 meter målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann.  

 

Opplysninger fra Matrikkelen:  

Søker:     Yngve Levi Akselsen, Brenngam, 9782 Dyfjord  

Beliggenhet:    Gnr. 34 bnr. 15 i Brenngam  

Koordinat:    Euref89 UTM 35 N – 7 865 693, Ø – 509 995  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«Undertegnede ønsker å oppføre 2 tilbygg og et tilbygg, samt forlenge eksisterende kai 

platt for å rekonstruere kaianlegget som ble oppført rett etter krigen. I dag står deler 

av kaianlegget igjen, og undertegnede ønsker å ta vare på kulturarven.  

 

Det er viktig å ta vare på kulturarven som finnes innen gammel kystkultur. Planen er å 

klare å gjenskape miljøet som en gang fantes, slik at det på sikt kan bli et sted en viktig 

del av kyst kulturen formidles.  

 

Tiltakshaver planlegger å bruke området innen ny virksomhet innenfor kulturnæring. 

Gjenoppbygging av kaianlegg med trandamperi vil være en sentral faktor for å kunne 

lykkes med disse planene.  

 

Anlegget er av historisk verdi, men har dessverre ikke blitt vedlikeholdt slik en kunne 

ha ønsket. Noe er blitt kontrollert revet, mens mesteparten av kai platten ble tatt av 

orkanen i 1994. det står fortsatt kai stolper igjen som viser eksakt hvor langt ut kai 

platten gikk.»  

 

Planstatus for området:  

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

sone og følgende bestemmelse gjelder: 

 

«Innenfor denne sone kan det tillates spredt fritidsbebyggelse. Avstanden mellom de 

enkelte enhetene må ikke være mindre enn 50 meter. Oppføring av bygg/ anlegg 

nærmere sjøen enn 25 meter i horisontalplanet ved alminnelig høyvann er ikke tillatt.»  

 

På bakgrunn av dette vil oppføring av tilbygg og kaianlegg nærmere sjøen enn 25 meter være 

avhengig av dispensasjon fra bestemmelsen i gjeldende kommuneplan.  
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Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 18.12.2017 ble søknaden sendt ut på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 22. januar 2018. Følgende uttalelser 

er kommet inn: 

 

Sametinget, brev datert 2.1.2018 –  

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. 

 

Finnmark fylkeskommune, brev datert 22.1.2018 –  

Planfaglig uttalelse: 

Slik FFK ser det bør utbyggingen så langt som mulig lokaliseres til områder som er 

bebygd fra før, slik at byggingen skjer mest mulig konsentrert. Utbygging i urørte 

områder med spesielle friluftsinteresser, natur- og landskapskvaliteter eller 

kulturminneinteresser skal unngås. Det gjelder for eksempel utbygging i kyst- og 

fjordlandskaper med spesielle kvaliteter. 

 

Da oppføringen av kaianlegget vil være i strid med gjeldende arealplan i Lebesby 

kommune vil en utbygging kreve en dispensasjon. I lovkommentaren til plan- og 

bygningsloven (pbl) vedrørende dispensasjon, kommer det klart frem at adgangen til å 

gi dispensasjon er avgrenset. Hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra må 

ikke bli vesentlig tilsidesatt, pbl § 19-2. 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. Det er et nasjonalt mål at strandsonen 

skal bevares som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Regjeringen ønsker en 

strengere og mer langsiktig strandsoneforvaltning. Det er derfor nødvendig med en 

streng praksis ved behandlingen av dispensasjoner i 100- metersbeltet langs sjøen. 

Forbudet i § 1-8 mot bygging i 100-metersbeltet langs sjøen veier tungt.  

 

Ved dispensasjon unndras saksbehandlingen fra offentlig innsyn. Dette medfører at 

berørte parter ikke får anledning til å uttale seg. Uttalelsesretten er et viktig element i 

behandlingen av plansaker. Denne retten undergraves ved dispensasjon ved at andre 

med interesser i det aktuelle område ikke får informasjon om tiltaket og dermed ikke 

får anledning til å innrette seg i forhold til dette. 

 

Videre kan dispensasjon skape presedens. Ut fra prinsippet om likebehandling betyr 

dette at kommunen må innvilge eventuelle nye søknader om dispensasjon. Ved å 

innvilge dispensasjon risikerer kommunen å uthule sine egne planer. 

 

En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike planen for det 

aktuelle tilfelle søknaden gjelder. Dette betyr at dersom det blir skade på bryggen må 

det søkes ny dispensasjon for å rehabilitere den. 

 

Finnmark fylkeskommune vil ikke motstride seg at dispensasjon fra kommunens 

arealdel blir gitt i det aktuelle området. 

 

Kulturminefaglig uttalelse: 
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Kultur, kulturvern og miljøavdelinga kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i 

det aktuelle området. Vi har derfor ingen særskilte merknader til 

reguleringsplanarbeidet. 

 

Fylkeskommunen ønsker og å minne om at det er viktig at panel og vindusomforming 

blir som på de opprinnelige bygningene. 

 

Fylkesmannen i Finnmark, Finnmarkseiendommen og Nordkappregionen Havn IKS har ikke 

svart innenfor fristen og det antas derfor at de ikke har noen merknader. 

 

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 i det omsøkte 

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

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Omsøkte område ligger i et område som ansees for utenfor fare for flom/ overvann, utglidning 

og skredfare. Det er heller ikke naturlige eller menneskeskapte forhold som medfører fare for 

helse og sikkerhet som kommunen kjenner til.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  

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

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slikt foreligger.  

 

Naturmangfoldloven, naturmiljø og landskap:  

De viktigste paragrafene i Naturmangfoldloven er §§ 8 – 12. Av lovens § 7 Prinsipper for 

offentlig beslutningstaking i §§ 8 – 12 fremgår det at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legge grunn 

som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan 

tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal 

fremgå av beslutningen.  

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 

erfaring gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som 

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

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

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

- NT – Nær truet, Bergirisk «Carduelis flavirostris»  
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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 

heller ikke nevnte arter bli berørt av planlagte tiltaket. 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 gjenoppføring av tidligere kaianlegg med bygninger i et område som i 

dag er 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.  

 

Vurdering:  

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

Saken gjelder gjenoppføring av et kaianlegg med bygninger 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 

gjenoppbygge kaianlegg med bygninger 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.  
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Vurdering: 

Det aktuelle området ligger nært tilknyttet eksisterende bebyggelse og er i dag i bruk. 

Utfra dette menes at det benyttes miljøforsvarlige tekniskker og driftsmetoder som gir 

det beste samfunnsmessige resultat.  

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon for 

gjenoppbygning av kaianlegg og bygninger 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. 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, etter Plan- og bygningsloven (Pbl) § 

19-1, fra kommunens arealplan (KPL 2022200301). Søknaden gjelder gjenoppføring av 

kaianlegg og trandamperi innenfor en LNF-B sone hvor det ikke tillates oppføring av bygg/ 

anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. 

 

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

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

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

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

sone hvor det tillates spredt fritidsbeboelse, men ikke nærmere sjøen enn 25 m. Den aktuelle 

eiendommen ligger midt inni et eksisterende LNF-B sone hvor det er oppført flere bygninger. 

Søknaden gjelder gjenoppføring av tidligere bygning og kaianlegg som har vært på 

eiendommen. 

 

Fordeler med tiltaket: 

 Gjenoppføring av tidligere bygning og kaianlegg. 

 Planlagt benyttet i næringsøyemed innenfor kulturnæringen. 

 Bruk av området kan medføre større sannsynlighet for vedlikehold. 

 

Ulemper med tiltaket: 

 Mulig presedens i forhold til andre områder. 

 Bygning og kaianlegg i strandsonen 

 

Etter kommunens vurdering vil ikke planlagte tiltak med gjenoppbygging av bygning for 

trandamperi og kaianlegg skape vesentlig ulemper for gjeldende kommuneplan eller de 
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nasjonale mål for strandsonen. Strandsonen i Lebesby kommune er i største part uberørt og vil 

fremdeles være slik. Kommunen har i sin plan flere små områder for spredt fritidsbebyggelser, 

men bestemmelsene i disse områdene tar ikke hensyn til behovet for naust eller andre 

bygninger som er nært tilknyttet havet. Det vil ikke være mulig å etablere et kaianlegg 25 

meter unna sjøen. Bygningen og kaianlegget som her planlegges skjer innenfor et etablert 

LNF-B felt og vil ikke skape presedens i forhold til tilsvarende områder. Tiltakene vil heller 

ikke vesentlig tilsidesette formålet i plan- og bygningsloven. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler ved å gi 

dispensasjon fra avstandskravet til sjøen for gjenoppbygning av tidligere bygning for 

trandamperi og kaianlegg slik som det tidligere var oppført på eiendommen. Tiltakene ligger 

også innenfor et bebygd område. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og 

intensjonen ved gjeldende kommuneplan og formålet i plan- og bygningsloven. Det tillegges 

også stor vekt at ingen av sektormyndighetene gikk mot søknaden. 

 

Det anbefales at dispensasjon gis for omsøkte tiltak.  
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OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEG ADRESSER I LEBESBY 

KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: L32  

Arkivsaksnr.: 18/211    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 15/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.03.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar «Adresseplan for Lebesby kommune 2018-2020». 

 

2. Kommunestyret vedtar «Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Lebesby 

kommune, Finnmark» 

 

3. Kommunestyret er avgjørelsesmyndigheten etter Lov om stadnamn, jfr. Lov av 

18.5.1990 nr. 18. 

 

4. Kommunestyret nedsetter Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) som navneutvalg. 

 

5. Kommunestyret vedtar at det skal benyttes etterleddet.. – vei(en) på veiadressenavnene 

på både fremtidige og eksisterende veinavn.  

 

 

Vedlegg: 

1. Adresseplan for Lebesby kommune 2018-2020. 

2. Forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning, Lebesby kommune. 

3. Status for vegadresser i Finnmark pr. 9.1.2018. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

I Norge har vi i dag to adressesystem: Vegadresser og matrikkeladresser.  

 

Det er ett fåtall kommuner som har vegadresser komplett i hele kommunen. De fleste 

kommuner har både veg- og matrikkeladresser. I Finnmark er det kun Hasvik kommune og 

Karasjok kommune som har fullført overgangen fra matrikkeladresse til vegadresse. 

 

Det er kommunene som er offisiell adressemyndighet og som fastsetter adresser. Fra sentralt 

politisk hold ønskes det en intensivering i arbeidet med en overgang fra matrikkel- til 

vegadresser. Et nasjonalt prosjekt er etablert for å få fortgang i denne prosessen. Statens 

kartverk har store forventninger til at kommunene følger opp målsettingen i prosjektet slik at 

enn innen 2015 får ett ensartet adressesystem, vegadresser. Det vil gjøre det enklere å finne 

frem til adresser i Norge. Særlig er det viktig i en nødssituasjon, når minutter kan bety 
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forskjell mellom liv og død, at en har et ensartet og godt adressesystem. 

 

Pr. 3. januar 2018 er den følgende status for vegadresser i Norges 422 kommuner: 

 70 kommuner har full dekning av vegadresser 

 218 Kommuner nærmer seg full dekning (mellom 90 og 99,9 % 

vegadresser) 

 91,97 % vegadresser i landet 

 6 kommuner heilt uten vegadresse 

 3,52 % av boligene mangler vegadresse 

 23,97 % av hyttene mangler vegadresse 

 96 175 personer mangler vegadresse på boligen sin 

 

I disse og andre kommuner med matrikkeladresser er adressene en ”tallrekke”, 

sammensatt av eiendommens gårds- og bruksnummer, samt eventuelt festenummer og 

undernummer. Det kalles en matrikkeladresse og kan se slik ut: 36/8/53-1 (Fiksekaia i sentrum av 

Kjøllefjord), eller 23/19-1 (Omsorgsboligen på Lebesby). Ikke akkurat hva de fleste forbinder med en 

adresse. Ikke er den spesielt egnet å finne frem etter, og enda vanskeligere å huske. 

 

I en nødssituasjon der det gjelder liv, helse, og sikkerhet er en som regel avhengig av hjelp 

fra ambulanse, brannmannskaper eller politi. Da er adresse et nøkkelord for at de raskt og 

effektivt skal finne frem til rett adresse og rett person. I en slik situasjon er det ikke sikkert at 

en husker matrikkeladressen sin, og verdifulle minutter kan gå tapt på kjørebeskrivelse. 

 

I dag er det registrert 1 317 adresser i Lebesby kommune. Av disse utgjør 517 veiadresser og 

800 matrikkeladresser. De fleste veiadressene er i Kjøllefjord (noen få i Dyfjord, Lebesby og 

Kunes), mens matrikkeladressene for det meste består av fritidsboliger og boliger plassert 

utenfor Kjøllefjord. Det betyr at 60,74 % av adresseverdige bygninger i kommunen må 

tildeles ny veiadresse. Lebesby ligger på 17 plass i Finnmark kommune. Det er kun Porsanger 

og Nesseby som har flere % matrikkeladresser gjenstående. På landsbasis ligger Lebesby 

kommune på 389 plass av 422 kommuner. 

 

Kommunen er adressemyndighet og fastsetter offisielle adresser. Regelverket knyttet til 

fastsetting av adresser fremgår av Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) og 

Matrikkelforskriften med merknader, samt Lov om stadsnamn (Stadnamnlova) og tilhørende 

sentral forskrift for denne. I tillegg har Statens kartverk utgitt adresseveileder som gir råd i å 

etablere og forvalte et felles adressesystem og råd knyttet til de forskjellige delene av hele 

adresseringsprosessen. 

 

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne 

frem til bygninger, adkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som er viktig 

å finne frem til. Offisiell adresse tildeles i form av vegadresse og eventuelt 

bruksenhetsnummer (husnummer) og eventuelt adressetilleggsnavn.  

 

Matrikkeladresse kan også benyttes som offisiell adresse, men det er en uttalt politikk at 

denne adresseformen ikke skal brukes. Vegadresse skal knyttes til kjørbar gate, veg eller plass. 

Dersom det ikke er mulig, kan vegadresser knyttes til sti, gangveg eller et entydig avgrenset 

område. Det siste vil være tilfelle hvor det i kommunen ikke er noe vegsystem, men hvor det 

likevel skal gis adresser. 
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Adressenummeret tildeles den vegen som er godkjent som adkomst, og dersom en ikke har 

det, skal adressen knyttes til kjørbar gate, veg eller plass. Matrikkelen er det eneste offisielle 

registeret for atkomstadresser (offisielle adresser). Folkeregisteret, Posten og andre brukere 

henter (automatisert) de offisielle adressene som kommunen fører inn i matrikkelen. Adressen 

skal tildeles så snart det er behov for den, og senest sammen med igangsettingstillatelsen for 

tiltaket som skal ha adresse. 

 

Kommunen deler vegnettet opp i adresseparseller, og hver av parsellene tildeles et navn. Det 

skal ikke være to eller flere like vegadressenavn i kommunen. Vegadresse kan også knyttes til 

stier eller et entydig avgrenset område (hyttefelt, øyer, fjell- og skogsområde). Navnet bør 

følge den lokale navneskikken, samtidig som det bør være lett å skrive og oppfatte. Også 

private veger og områder, riks- og fylkesveger tildeles vegnavn av kommunen dersom de er en 

del av de adresseparsellene kommunen har fastsatt. Skrivemåten av adressenavnene fastsettes 

etter reglene i Lov om stadnamn. 

 

Før kommunen tildeler eller endrer vegadresse skal det informeres, slik at de avgjørelsene får 

virkning for, skal få mulighet til å uttale seg. Kommunen kan kreve at uttalelsen skal være 

grunngitt og undertegnet. Informasjonsplikten er en naturlig del av den demokratiske 

prosessen, og kan gi positive effekter i forhold til å sikre lokal identitet. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Matrikkelforskriften § 57 Skilting 

Kommunen har ansvaret for skilting av gater, veger, stier, områder og plasser som er 

nødvendig for å oppnå god merking av adressene. For riksveg og fylkesveg har 

regionvegkontoret dette ansvaret. Skiltene skal settes opp så snart som mulig etter at 

skrivemåten til adressenavnet er vedtatt. 

 

Det er kommunen som dekker oppsetting av veinavnskilt langs kommune, fylkesveger. Ved 

fylkesveger som går ut fra fylkesveger, bør Vegvesenet bekoste skilting, eventuelt en deling 

med kommunen. 

 

En beregner at det trenges 1,2 skilter pr. adresseparsell/ veg som skal adresseres. Dette er 

erfaringstall og vil måtte endre seg avhengig av antall sideveier som skal adresseres til den 

enkelte parsell. For å beregne totale skiltkostnader legger en til grunn ca. kr. 2 500,- for skilt, 

stolpe og oppsetting. 

 

På nåværende tidspunkt har kommunen ikke oversikt over antall nye adresseparseller og 

eventuelle endringer som må utføres på eksisterende parseller. Etter gjennomgang av 

parsellene vil det bli fremlagt mer detaljer informasjon om kostnader forbundet med arbeidet. 

 

Vurdering: 

Gjennom å etablere ei logisk oppbygd adressesystem i hele kommunen, via etablering av 

vegadresser, får en på plass en viktig bit av kommunens infrastruktur. Det er av stor betydning 

at utrykningskjøretøyer finner fram hurtigst mulig. Vegadresser er med på å redusere 

responstiden for utrykningskjøretøyene, noe som i kritiske situasjoner kan spare liv. I tillegg 

er det viktig for all varetransport som i stor grad bruker bilnavigasjonssystemer (GPS) for å 

finne frem. De er avhengig av vegadresser for å få en eksakt adresse å kjøre til. Flere og flere 

privatbiler har også lignende bilnavigasjonssystemer, og skal en utnytte de fullt ut må en ha 
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vegadresse som en kan legge inn når en skal bestemme kjørerute. Adressene er i stor grad 

knyttet til bygninger, og gjennom etableringen av et helhetlig adressesystem i kommunen vil 

en samtidig oppnå en kvalitetsheving av bygningsregisteret og matrikkelen. 

 

Det er kommunen som er adressemyndighet og kommunen bestemmer selv hvilke områder 

som skal tildeles vegadresser. Både lov, forskrift og adresseveieleder sier klart at det er 

ønskelig med ett adressesystem, nemlig vegadresser. Miljøverndepartementet uttalte i 

forbindelse med iverksettingen av Lov om eigedomsregistrering at ”… 

Miljøverndepartementet anbefaler at kommunene tar i bruk vegadresseformen på en så 

konsekvent måte som mulig..”. Dette er i tråd med de nasjonale politiske målene som er 

uttrykt i Ot.prp. nr. 70 om Lov om eigedomsregistrering hvor det heter i merknaden til § 21 

Fastsetjing av offisielle adresse at ”… Departementet føreset at bruk av 

matrikkelnummerforma etter kvart går ut, og at vegadresseforma blir innført som felles form 

for heile landet..”. 

 

Det anbefales at kommunen tildeler vegadresser i spredt bebygde områder og i hyttefelt. Det 

er behov for å etablere nye adresseparseller (vegnavn) for å få et logisk oppbygd 

adressesystem i kommunen. Veger i distriktene (gjelder blant annet skogsbilveger og veger til 

fritidsbebyggelse) vil søkes gitt vegadresser (så langt dette er teknisk og praktisk mulig) og 

innenfor de reglene for adressering som foreligger. Vegnavntildeling er en demokratisk 

prosess, hvor blant annet aktuelle høringsinstanser skal medvirke. 

 

Det vises til at det aktuelle adresseringsarbeidet er en omfattende og krevende jobb for 

kommunen. Pr. dags dato vet en ikke om arbeidet trenger ekstra innsats for å utføre jobben. 

Dette må en eventuelt komme tilbake til på et senere tidspunkt.  

 

Kommunestyret vedtok i sak PS 31/14 i møte den 18.12.2014 en adresseplan for Lebesby 

kommune 2015 – 2017. I denne var det lagt opp til at Formannskapet skulle delegeres 

avgjørelsesmyndighet for navnsetting, men i ettertid har det blitt opprettet et utvalg for plan-, 

teknisk og miljø (PTM) som har overtatt flere av ansvarsområdene fra Formannskapet. Det er 

vurdert at det endelige vedtaket om navnsetting bør ligge på et høyest mulig nivå og det legges 

derfor opp til at kommunestyret beholder sin avgjørelsesmyndighet for disse sakene. Utvalg 

for plan-, teknisk og miljø foreslåes utnevnt til navneutvalg for adresseringen og innstiller 

navneforslag frem til endelig avgjørelse i kommunestyret. Arbeidet med kartlegging av ny 

adresseparseller er igangsatt, men på grunn av stor arbeidsmengde er ikke dette arbeidet 

sluttført. 

 

Det er viktig at kommunen får igangsatt og gjennomført adresseprosjektet. Et velfungerende 

vegadresseringsystem har særlig betydning i forhold til liv og helse – dvs. å forebygge 

forsinkelser, unngå misforståelse og oppklare uklarheter i tilknytning til ”riktig” adresse. 

 

Det vises til at Lebesby kommune har vedtatt delegasjonsreglement hvor myndigheten til å 

fatte enkeltvedtak etter Lov om eigedomsregistrering av 17. juni 2005 for forvaltning av 

kommunens adressemyndighet og oppgaver etter lovens § 21 med tilhørende forskrifter er 

tildelt Rådmannen. 

 

Lov om eigedomsregistrering § 21 Fastsetjing av offisiell adresse 

”Kommunen fastset offisiell adresse. Før kommunen gjer endeleg vedtak om offisiell adresse, 

skal dei som vedtaket får verknad for, få høve til å uttale seg. Departementet kan i forskrift gi 
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nærare regler for utforming, tildeling, endring og skilting av offisiell adresse, og om 

kommunen sitt høve til å fastsetje utfyllande lokale forskrifter.” 

 

I forhold til det planlagte adresseprosjektet er kommunestyret avgjørelsesmyndighet for saker 

etter Lov om stadnamn, jfr. Lov av 18.5.1990 nr. 18. Selve prosessen for å finne navn til de 

forskjellige vegene vil gå ut på å få innspill fra innbyggerne gjennom innspill, som vil bli 

behandlet av et navneutvalg (Utvalg for plan-, teknisk og miljø (PTM)).  

 

Det anbefales at kommunen følger de nasjonale råd og anbefalinger (blant annet bruker de 

veiledere og faglig tilrådninger som er utarbeidet av Statens Kartverk) når det mer detaljerte 

arbeidet mht. navnsetting skal gjennomføres. Det har i forbindelse med denne prosessen også 

blitt utarbeidet en adresseplan for Lebesby kommune som er ment som et hjelpemiddel under 

dette arbeidet. 

 

Lebesby kommune har i dag veinavn som både ender på – vegen og – veien. Det anbefales at 

kommunestyret gir klare føringer for hvilken av de to endingene som skal benyttes for å påse 

en helhetlig navnsetting. Det anbefales at etterleddet/ endingen – vei(en) benyttes både for nye 

og eksisterende veinavn i kommunen. Dersom dette blir vedtatt vil alle berørte navn få 

endingen – veien. Det vil også bli igangsatt prosesser med å endre eksisterende veinavn med – 

vegen til – veien. Noen eksempler på eksisterende navn: 1000 Strandvegen, 1200 Mollavegen, 

1300 Trottvikveien, 1305 Snattvikveien, 1307 Myrveien.  

 

På bakgrunn av ovenstående anbefales det at kommunen arbeidet med overgang fra 

matrikkeladresse til vegadresse for hele kommunen gjennomføres. Kommunestyret anbefales 

også å utnevne utvalg for plan- teknisk og miljø (PTM) som navneutvalg for å gjøre 

navnsettingen av vegene raskere. I tillegg anbefales det at det reviderte utarbeidede 

adresseplan for Lebesby kommune 2018-2020 og Forskrift for adressetildeling og 

adresseforvaltning, Lebesby kommune, Finnmark godkjennes for å gi føringer for hvordan 

prosessen med adressering skal gjennomføres. 
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OMREGULERING AV DETALJEREGULERINGSPLAN 

FOR ************************************* 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: L13  

Arkivsaksnr.: 18/191  Unntatt offentlighet Ofl §13 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 16/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.03.2018  

 

Innstilling: 

 

Unntatt offentlighet § 13
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OMORGANISERING TEKNISK SEKTOR 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: 034  

Arkivsaksnr.: 17/611    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 24/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.06.2017  

PS 36/17 Kommunestyret 19.06.2017  

PS 17/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.03.2018  

PS / Formannskapet   

 

Innstilling: 

Organisasjons- og ressursanalyse Teknisk utarbeidet av Bedriftskompetanse AS for Teknisk 

sektor tas til orientering. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 06.06.2017 sak 24/17 

Behandling: 

Forslag fra Jan Olav Evensen: 

Lebesby kommunestyre vedtar at det skal gjøres en ekstern utredning av omorganisering og 

dimensjonering av teknisk sektor. Det settes av opptil kr 250 000,- til formålet. 

Som forslag 

*** Enstemmig 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar at det skal gjøres en ekstern utredning av omorganisering og 

dimensjonering av teknisk sektor. Det settes av opptil kr 250 000,- til formålet. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 19.06.2017 sak 36/17 

Behandling: 

Forslag fra LAP:  

Lebesby kommunestyre tar forslag til omorganisering av teknisk sektor til orientering og ber 

om at forslaget bearbeides videre med stert fokus på at kommunestyret ønsker en større effekt 

av de ressursene en har til rådighet, innenfor dagens ramme. 

Formannskapet skal være styringsgruppe. Forslaget til omorganisering legges frem for 

kommunestyret i desembermøtet. 

Votering: 7 for, 10 mot. Forslag falt. 

Fellesforslag fra LTL, SV, Jan Olav Evensen og Maria Sørbø: 

Som innstilling med følgende tillegg: 

«Tiltaket finansieres over disposisjonsfondet med inntil kr. 250.000» 

Votering: 10 for, 7 mot.  
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Som innstilling med tilleggsforslag/fellesforslag. 

*** Vedtatt mot 7 stemmer. 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar at det skal gjøres en ekstern utredning av omorganisering og 

dimensjonering av teknisk sektor. Det settes av opptil kr 250 000,- til formålet. Tiltaket 

finansieres over disposisjonsfondet med inntil kr. 250.000. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Organisasjons- og ressursanalyse Teknisk 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyret vedtok 19.06.2017 i PS 36/17: 

Lebesby kommunestyre vedtar at det skal gjøres en ekstern utredning av omorganisering og 

dimensjonering av teknisk sektor. Det settes av opptil kr 250 000,- til formålet. Tiltaket 

finansieres over disposisjonsfondet med inntil kr. 250.000. 

Analysen ble bestilt fra Bedriftskompetanse AS av Rådmannen. 
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VA ANLEGG JERNSTEINVANNET - KIRKEVEGEN 26 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: J81  

Arkivsaksnr.: 18/118    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 6/18 Formannskapet 06.02.2018  

PS 18/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.03.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune ved komite for plan, teknisk og miljø tar formannskapets vedtak (PS 6/18) 

til orientering. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.02.2018 sak 6/18 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Lebesby kommune ved Formannskapet vedtar å prioritere å renovere VA anlegg fra inntaket 

ved Jernsteinvannet til Kirkevegen 26 i 2018 og 2019, fremfor fortsettelse av renovering av 

VA anlegg i lille- og Store ringveg. 

 

 

Vedlegg: 

VA ANLEGG JERNSTEINVANNET - KIRKEVEGEN 26 

 

Faktaopplysning: 

Etter siste lekkasje på tilførselsledningen fra inntaket ved Jernsteinvannet til Kirkevegen 26 

ble det avdekket manglende kvalitet på arbeidet som er gjort når denne ledningen ble lagt på 

80 tallet. Ledningen mistenkes lagt med dårlige omfyllingsmasser og kan direkte berøre fjell 

flere steder, noe som øker faren for brudd/lekkasje. Øvrige vann- og avløpsledninger i traseen 

fra idrettshallen til Kirkevegen 26 er gamle og dårlige – flere abonnenter i området har dårlig 

vannkvalitet. 

Formannskapet har vedtatt prioriteringen i PS 6/18 (vedlagt) 

 

Vurdering: 

Det anbefales at ny tilførselsledning fra inntaket ved Jernsteinvannet til Kirkevegen 26 

prioriteres. Det er allerede sendt ut tilbudsforespørsel på prosjektering og byggeledelse for 

dette tiltaket. Kostnadene antas å bli ca kr. 8 000 000,- fordelt på 2 x 5 måneders 

anleggsperioder (2018 og 2019). Det anses at tilførselsledning m.m. er viktigere enn fullføring 

av renovering av VA anlegget i ringvegene, da feil på tilførselsledningen, med forventet 

vannavstenging, får konsekvenser for helse Kjøllefjord. Kjøllefjord har pr i dag ikke 

tilfredsstillende reservevannsløsning. 


