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GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK 

OG MILJØ 8.5.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/476    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 23/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 08.05.2018  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 8.5.18. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Plan- Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 8.5..2018. 

 Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 30.4.18, 8 dager før 

møtedato.  

 

 

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

OG MILJØ 8.5.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/477    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 24/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 08.05.2018  

 

Innstilling: 

 

 

 

 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 8.5.2018. 

Saksbehandlere har frist til fredag 27.4.18. 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 30.4.18, 8 dager før møtedato. 

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE I 

PLAN- TEKNISK OG MILJØ 17.4.18. 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/478    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 25/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 08.05.2018  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra ekstraordinært møte i 

utvalget den 17.4.2018. 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - EKSTRAORDINÆRT MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK 

OG MILJØ DEN 17.04.2018 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoll var signert av medlemmene etter møtet 17.4.18. 

 

 

Vurdering: 
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SØKNAD OM SAMTYKKE TIL TILTAK - AKVAKULTURLOKALITET 

"HOVDENAKKEN" I EIDSFJORDEN 

SALMAR 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U43  

Arkivsaksnr.: 18/458    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 26/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 08.05.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre gir SalMar Farming AS, avdeling Nord, samtykke til 

gjennomføring av søknadsprosess som omhandler flytting av lokalitet Hovdenakken, 

jfr. Plan- og bygningsloven § 13-1, 3.ledd. Samtykket til tiltak gjelder kun denne 

søknad, og kommunestyrets vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i sjø (PS 31/15 

fra 24.06.2015) vil fortsatt være gjeldende.   

1. Midlertidig forbud ble vedtatt i forbindelse med revidering av kommunens 

kystsoneplan, jf. PBL § 13-1, 1.ledd. I samme paragraf, 3. ledd står det: Kommunen 

kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det etter 

kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. Lebesby kommune anser 

ikke flytting av lokalitet Hovdenakken å bidra til at kystsoneplanleggingen blir 

vanskeligere. Dette med bakgrunn i at området allerede er tatt i bruk til akvakultur.   

2. Bakgrunn for søknaden er at dagens plassering av anlegget har gitt lokaliteten en dårlig 

miljøtilstand. Tidligere strømmålinger og undersøkelser har i noen tilfeller ikke vært 

tilstrekkelig for å avklare hvor mye en lokalitet tåler, og situasjonen i Laksefjorden har 

ført til at flere lokaliteter har dårlig miljøtilstand. Dette finner Lebesby kommunestyre 

beklagelig, og kommunestyret oppfordrer SalMar til å gjennomføre grundigere 

undersøkelser for å forsikre seg om at ønsket lokalitet ved Hovdenakken vil tåle en 

produksjon på 3600 tonn MTB. Samtidig ser kommunen at SalMar har store 

utfordringer med utsett av tillatt biomasse i Laksefjorden i påvente av ny kystsoneplan, 

og at dette samtykket vil gi en viktig avklaring av videre produksjonskapasitet og 

behov for eventuelt nye lokaliteter.  

3. Ved dette samtykke får SalMar tillatelse til å sende søknaden til ordinær høringsrunde 

og behandling hos kommunen, sektormyndigheter og sluttbehandling hos Finnmark 

Fylkeskommune.  

 

 

 

Vedlegg: 

Søknad fra SalMar Nord AS om samtykke til tiltak ved lokaliteten Hovdenakken i Eidsfjorden 

Vedlegg 1: Kart over ny anleggsplassering Hovdenakken mot dagens plassering 

Vedlegg 2: Vedtak om nedjustering av maksimal tillatt biomasse for akvakulturlokaliteten 

Hovdenakken, Fylkesmannen i Finnmark 



  Sak 26/18 

 

 Side 7 av 49   

 

Vedlegg 3: B-undersøkelse for lokalitet Hovdenakken, datert 4.10.2017   

Vedlegg 4: Vurdering av behov for konsekvensutredning 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

SalMar Farming AS avdeling Nord (SalMar) ønsker å flytte lokaliteten Hovdenakken ca.  

700 meter, se skisse under (flere skisser ligger i vedlegg 1): 

 

 
Figur 1: Kartskisse fra Eidsfjorden, hentet fra vedlegg 1, viser eksisterende og plassering av Hovdenakken, samt 

plassering av lokalitet Bondjorda.  

 

SalMar skriver i sin søknad at dagens anleggsplassering ligger i en bukt og er ugunstig 

plassert i forhold til effektiv vanngjennomstrømming i de dypere vannmassene. Spredning og 

nedbrytning av næringssalter (fôrspill og fekalier) er derfor begrenset (se vedlegg 1-2). SalMar 

ønsker å flytte anlegget ca. 700 meter mot nord-nordvest hvor bunntopografi og høyere 

strømhastigheter vil redusere miljøbelastningen på sjøbunnen (vedlegg 1-1). SalMar skriver 

videre at de har en overordnet målsetning om å kun drifte ved lokaliteter som viser bæreevne 

med hensyn til organisk belastning (tilstandsklasse 1 og 2).  

 

SalMar har i tidligere informasjon til Fylkesmannen (og kommunen) forklart hvorfor, og 

beklaget at, lokaliteten er blitt overbelastet. Dette har sammenheng med at laksen som ble satt 

ut våren 2016 på Bondejorda, skulle splittes flere steder, blant annet til Skjellvika som SalMar 

søkte om å få. Da denne søknaden ble avslått, måtte en større del av fisken flyttes til 

Hovdenakken, for å ivareta driftsplaner og produksjon. Søknaden om samtykke til Skjellvika 

ble først godkjent i kommunestyret to ganger, før den ble avslått tredje gang den var oppe. 

SalMar mener derfor at de handlet i god tro da de planla sin produksjon. Men som en 

konsekvens av avslaget på Skjellvika og Nordmannspynten, måtte Hovdenakken benyttes til 

en større mengde fisk enn planlagt og lokaliteten fikk en høy biomasse og belastning over 

relativt kort tid.  
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Etter to produksjonssykluser viser miljøundersøkelsen (B-undersøkelsen) at lokaliteten har 

tilstand 4, meget dårlig miljøtilstand (se tabell under). Rapporten viser samtidig at 

miljøtilstanden forbedrer seg etter brakkleggingsperioder, hvor tilstanden er 2-god. SalMar har 

besluttet å brakklegge lokaliteten Hovdenakken i hele 2018, frem til våren 2019, og vil følge 

opp med hyppigere miljøundersøkelser enn frekvensen satt i NS9410:2016.  

Hele miljørapporten ligger vedlagt saken.   

 

 
Figur 2: Tabell hentet fra side 12 i B-undersøkelsen som finnes i vedlegg 3.  

(Tilstand: 1-meget god, 2-god, 3-dårlig, 4-meget dårlig). 

 

Fylkesmannen og Fiskeridirektoratet har behandlet denne saken etter at miljøtilstanden ble  

4-meget dårlig, og Fylkesmannen har fattet vedtak den 12.3.2018 om at produksjonen må 

nedjusteres til 1800 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse), se vedlegg 2. Fylkesmannen 

påpeker blant annet at det er virksomhetens ansvar å følge de krav og regler som gjelder til 

enhver tid. Fylkesmannen mener det er uansvarlig å planlegge drift og størrelse på utsett ut i 

fra lokaliteter som man ikke har fått godkjent (Skjellvika). 

 

I sin konklusjon skriver Fylkesmannen:  

«De nylig innrapporterte resultatene fra B-undersøkelser utført i august 2015 og 

oktober 2017 viser at forholdene for spredning og nedbrytning av utslipp fra 

lokaliteten Hovdenakken, ikke er tilstrekkelig for en MTB på 3600 tonn. Lokaliteten 

har blitt overbelastet i begge produksjonssykluser siden oppstart. Fylkesmannen vedtar 

endring i utslippstillatelsen, med ny MTB på 1800 tonn. Endringen gjøres med 

hjemmel i forurensningsloven § 18.»  

 

En halvering av tillatt biomasse på Hovdenakken, vil i følge SalMar få store økonomiske og 

driftsmessige konsekvenser for selskapet. SalMar skriver videre i sin søknad til kommunen 

om samtykke til tiltak: 

«Innledende undersøkelser viser at sjøarealet rett nord for fjellet Hovdenakken har 

betydelig høyere strømhastighet gjennom vannsøylen (vedlegg 1-3). Bunnforholdene 

er ansett som svært gunstige for å hindre akkumulasjon av næringssalter (vedlegg 1-4). 

Foreløpige vurderinger tilsier derfor at den nye anleggsplasseringen vil ha høyere 

tåleevne og vil håndtere en maksimal tillat biomasse på 3600 tonn. Strømmålinger og 

miljøundersøkelser vil bli utført i løpet av mai 2018 og rapporter vil ettersendes 

kommunen når de foreligger. Anleggsplasseringen vil også sikre trygg ferdsel inn og ut 

av fjorden.  
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Det inntegnede arealet vil sikre tilstrekkelig fortøyningsareal og vil ikke forstyrre 

fiskeriinteresser eller sjøtrafikk (vedlegg 1-1 og 1-5). SalMar Nord finner heller ikke 

andre arealkonflikter med hensyn til vernede arealer og naturmangfoldlovens 

bestemmelser. Tiltaket er vurder i forhold til «FOR 2017-06-21-854: Forskrift om 

konsekvensutredninger, Kapittel 2, § 8» (vedlegg 4).  

 

Dersom søknad for tiltaket innvilges, vil SalMar Nord søke om tillatelse til akvakultur 

i henhold til akvakulturlovens bestemmelser. Søknaden vil dernest bli oversendt 

kommunen for offentlig ettersyn og kommunal behandling før den behandles av 

sektormyndighetene. SalMar Nord vil holde tett dialog med Fiskeridirektoratet og 

Fylkesmannen for å sikre at den nye anleggsplasseringen og driftsstrategien oppfyller 

forventningene om bærekraftig produksjon.» 

 

SalMar søker om samtykke til tiltak, for dermed å kunne sende søknad til Finnmark 

fylkeskommune, som igjen sender den på høring og til behandling hos kommunen og 

sektormyndighetene. Søknaden vil hos de ulike sektormyndigheter få en grundig vurdering av 

miljø, fiskeriinteresser mm. Kommunal behandling skal skje innen 12 uker, og total 

saksbehandlingstid skal i følge forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av 

akvakultursøknader være maks 22 uker. Det vil dermed kunne komme en avgjørelse i denne 

saken før kommunens kystsoneplan er vedtatt, og det vil være en viktig avklaring for SalMar 

sin videre planlegging av utsett våren 2019 og videre produksjon i Laksefjorden.  

 

Vurdering: 

SalMar har i denne prosessen holdt kommunen orientert om miljøtilstanden, varsel fra 

Fylkesmannen, tilbakemelding fra SalMar med vurdering av tiltak og til sist vedtaket fra 

Fylkesmannen om nedjustering av produksjonskapasitet.  

 

Det er beklagelig at lokaliteter som i utgangspunktet er godkjent for en gitt produksjon, viser 

seg ikke å tåle belastningen likevel. Kommunen ser at behandlingen av forrige samtykke 

kunne innvirke på denne saken, men er likevel av den oppfatningen at SalMar burde vært mer 

forsiktig med utsettet våren 2016 da omsøkte lokaliteter (Skjellvika og Normannspynten) ikke 

var klarerte. Det viser seg også at flere lokaliteter i Laksefjorden ikke har tålt belastningen og 

fått dårlig miljøtilstand, noe som igjen fører til lengere brakkleggingstid og behov for flere 

lokaliteter. Dette gir grunnlag for å oppfordre SalMar til å gjøre enda grundigere analyser av 

fremtidige lokaliteter, ved for eksempel å ha strømmålinger over lengere perioder for å 

analysere tåleevne, spredning og akkumulering av næringssalter.  

 

Rådmannen vurderer likevel at denne søknaden om samtykke til tiltak bør innvilges. Flytting 

av anlegget i Eidsfjorden som allerede er tatt i bruk til akvakultur, vurderes ikke å 

vanskeliggjøre arbeidet med kystsoneplanleggingen. Dette til forskjell fra tidligere sak hvor 

det ble søkt om helt ny lokalitet ved Skjellvika og ny lokalitet Nordmannspynten. Det kan 

heller være en fordel for det videre arbeidet, med en avklaring om det foreslåtte arealet kan bli 

en fremtidig lokalitet for 3600 tonn biomasse. Denne vil da erstatte dagens plassering, og det 

er dermed ikke snakk om økt produksjon i denne saken. Om målingene viser at området er 

egnet, og SalMar får innvilget ny lokalitet etter behandling hos sektormyndighetene og 

Finnmark Fylkeskommune, vil det være en viktig avklaring i forhold til behovet for nye 

lokaliteter fremover. Det vil også være positivt for SalMar å kunne opprettholde sin 
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opprinnelige produksjonskapasitet på denne lokaliteten, da det ellers helt klart vil få store 

økonomiske konsekvenser å måtte nedjustere kvantum også her.  

 

Kommunestyret har i sin behandling av økonomiplan for 2018-21 vedtatt at man ønsker å 

arbeide aktivt for å være attraktiv for havbruksnæringen, og at en bør vurdere å legge til rette 

for en økning av volumet innen oppdrett på opptil 50 % i arbeidet med ny kystsoneplan. 

Kommunen skal også jobbe aktivt for lukket teknologi, men dette er fortsatt på et tidlig 

stadium. Rådmannen anbefaler derfor at denne saken innvilges, slik at SalMar får mulighet til 

å flytte produksjonen til en mer bærekraftig lokalitet og dermed slippe å redusere sin 

produksjon ytterligere i påvente av ny kystsoneplan.  
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33/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNENS AREALPLAN FOR 

OPPFØRING AV NAUST I KROKVIKA 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 33/1  

Arkivsaksnr.: 17/830    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 27/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 08.05.2018  

 

Innstilling: 

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

datert 12.2.2018, fra kommuneplanens bestemmelser 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 fradeling av punktfeste og oppføring av naust på eiendommen gnr. 33 bnr. 1 

i Krokvika, jfr. Pbl §§ 19-2 og 20-4. 

 

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

å gi dispensasjon fra avstandskravet til sjøen for oppføring av naust i Krokvika. 

Tiltakene ligger også nært innenfor et bebygd område og topografien i det aktuelle 

området vanskeliggjør andre plasseringer av tiltaket. Dispensasjonen vil i liten grad 

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

bygningsloven.  

 

3. Vilkår for dispensasjonen: 

 Tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m) og § 20-4 d) faller bort 

dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 

eigedomsregistrering innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, jfr. PBL § 21-9. 

 Byggetillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. 

Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles over lengre tid enn 2 år, jfr. PBL 

§ 21-9. 

 Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende 

reguleringsplan/arealplan for området og gjeldende lover med tilhørende 

forskrifter. 

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

omgivelsene. 

 Komplett søknad og byggetillatelsen skal til enhver tid befinne seg på 

byggeplassen. 

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

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

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

formål enn det som er gitt i denne tillatelse. 
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4. Kulturminner 

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

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

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

berøre kulturminnet. 

 

5. Klagerett 

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

Klagen skal sendes Lebesby kommune. 

 

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

 

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

de grunner som anføres klagen. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, datert 12.2.2018. 

2. Tegninger. 

3. Situasjonsplan. 

4. Oversiktskart. 

5. Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 19.3.2018. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

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

fra kommunens arealplan. Søknaden gjelder fradeling og oppføring av naust innenfor en LNF-

B sone (60 Blåfjell) hvor det ikke tillates oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 

meter målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann.  

 

Opplysninger fra Matrikkelen:  

Søker: Kjetil Borgersen, Rugdefaret 29F, 1341 Slependen  

Beliggenhet: gnr. 33 bnr. 1, Krokvika i Lebesby kommune  

Koordinat: Euref89 UTM 35 N – 7 867 786, Ø – 515 558  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«Naust ifm fritidsbolig gnr. 33 bnr. 1 fnr. 70, til oppbevaring av båter og bruk ifm 

fiske og fritidsaktivitet. Det er gitt utstrakt tilgang til oppføring av naust <25 m fra 

sjøen i området.»  

 

Planstatus for området:  

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

sone (60 Blåfjell) 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 
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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.  

 

Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 23.2.2018 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 19. mars 2018. Følgende uttalelser 

er kommet inn: 

 

Sametinget, brev datert 14.3.2018 – 

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 konfli8kt med automatisk fredete 

samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til søknaden. 

 

Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 19.3.2018 – 

Som det framgår av lovkommentaren til plan- og bygningsloven er kommunens 

adgang til å gi dispensasjon avgrenset. Det kreves at hensynene bak den bestemmelse 

det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det må også foreligge en klar 

overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det skal ikke være en kurant sak å 

fravike gjeldende plan. Kommunen skal også særlig vurdere konsekvensene av en 

dispensasjon, for eksempel om andre kan tenkes å søke dispensasjon på samme 

grunnlag. 

 

Om bygging i strandsonen bør tillates bør ses i sammenheng med de samfunnsmessige 

interessene som er knyttet til aktuelle utbyggingsformål, og om det er mulighet for 

lokalisering andre steder. 

 

I denne saken kan Fylkesmannen ikke se at det er knytter seg samfunnsmessige 

interesser til saken. Fylkesmannen anbefaler ut fra dette at dispensasjonen avslås. 

 

Det ligger flere hytter i Krokvika i Kifjorden, og man kan forvente flere tilsvarende 

saker. Den samlede belastningen av spredt og planløs utbygging vil over tid forringe 

områdets verdier. Vi anbefaler derfor at kommunen setter av et felles naustområde for 

alle hyttene i området i forbindelse med revisjon av kommunens arealdel. 

 

Naturmangfoldloven § 7 pålegger offentlig myndighet å sannsynliggjøre sine 

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

 

Vi ber om å bli orientert om kommunens saksbehandling i denne saken. 

 

Finnmark fylkeskommune, Finnmarkseiendommen og Reinbeitedistrikt 9 har ikke svart 

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

 

Reindrift:  

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

som kan bli berørt av tiltaket. Tiltaket anses ikke å berøre reindriftsnæringen. 
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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 er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 

VU – Sårbar, Oter «Lutra lutra»  

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 

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

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 
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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 teknikker 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 

eventuelt dyreliv kan bli berørt under selve byggingen, men at dette vil normalisere seg 

etter hvert. 
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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 (60 Blåfjell) hvor det tillates spredt fritidsbeboelse, men ikke oppføring av bygg/ anlegg 

nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. I feltet (60 

Blåfjell) er det i dag ingen bygninger oppført langs strandsonen mot sjøen. 

 

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.  

 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. I forholdet mot faren for flom bemerkes det at enn ikke kan plassere et naust høyere i 

terrenget og lengre fra strandlinjen da funksjonen som naust ikke vil kunne gjennomføres. Det 

vil heller være snakk om eventuell konstruksjonsmessige grep for å hindre skader ved 

havstigninger. Topografien og strandlinjens naturlige utforming vil begrense sterkt områdene 

som er mulig å bebygge. Dette vil tilsvarende være med på å samle fremtidige naust i dette 

området da det er flere deler av strandlinjen som ikke er mulig å føre opp naust på. 

 

Etter kommunens vurdering vil ikke planlagte tiltak med oppføring av naust skape vesentlig 

ulemper for gjeldende kommuneplan eller de 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 naust 25 meter unna sjøen. Naust som her planlegges skjer 
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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 oppføring av naust i Krokvika. Tiltakene ligger 

også nært innenfor et bebygd område og topografien i det aktuelle området vanskeliggjør 

andre plasseringer av tiltaket. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og intensjonen 

ved gjeldende kommuneplan og formålet i plan- og bygningsloven.  

 

Det anbefales at dispensasjon gis for omsøkte tiltak. 
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31/1/11 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ENDRET MØNERETNING PÅ 

FRITIDSHYTTE 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 31/1/11  

Arkivsaksnr.: 18/262    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 28/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 08.05.2018  

 

Innstilling: 

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

datert 5.3.2018, fra detaljreguleringsplan for Oksevågdalen hytteområde (RPL 

2022200801). Søknaden gjelder dispensasjon fra planbestemmelsen § 4.1.5 

«Plassering», hvor det fremgår at møneretningen skal være som vist på plankartet. 

 

2. Det gis dispensasjon fra detaljreguleringsplan for Oksevågdalen hytteområde (RPL 

2022200801) sin bestemmelse § 4.1.5 for endring av møneretning på eiendommen gnr. 

31 bnr. 1 fnr. 11, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at omsøkte dispensasjon ikke vil 

vesentlig tilsidesette formålet i loven eller gjeldende detaljreguleringsplan. 

Topografien i området er flatt og nærliggende høydekurver samsvarer med den 

endrede møneretningen. Endringen av møneretningen vil ikke medføre at bygningen 

blir mer fremtredende i terrenget enn tidligere bygning. Ut fra forholdene på den 

aktuelle plasseringen sees det ikke at dispensasjonen vil skape presedens for andre. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen: 

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis ikke det er omsøkt byggetillatelse 

innen 3 år, jfr. PBL § 21-9. 

 

4. Klagerett 

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

Klagen skal sendes Lebesby kommune. 

 

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

 

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

de grunner som anføres klagen. 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, datert 5.3.2018. 

2. Situasjonskart nåværende og fremtidig, datert 16.2.2018. 

3. Bilde av området. 

4. Oversiktskart. 
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Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

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

19-1, fra reguleringsplan for Oksevågdalen hytteområde (RPL 2022200801). Søknaden 

gjelder dispensasjon fra planbestemmelsen § 4.1.5 Plassering hvor det fremgår at 

møneretningen skal være som vist på plankartet. 

 

Opplysninger fra Matrikkelen: 

Søker:   Lill Anita Antonsen, Postboks 488, 9790 Kjøllefjord 

Beliggenhet:  gnr. 31 bnr. 1 fnr. 11, Oksevågdalen hytteområde i Lebesby kommune. 

Koordinat:  Euref89 UTM 35, N – 7 870 998, Ø – 517 034 

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse: 

«Ønsker å endre møneretning da vi mener at det faller mer naturlig på vår tomt. Det 

vil ikke føre til inngripen i naturen på tomta. Det vil bli visuelt penere fra vannet da 

hytta blir liggende i samme retning som nabohytta.» 

 

Planstatus for området: 

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Oksevågdalen hytteområde (RPL 

2022200801). Her er det aktuelle området regulert til eksisterende hyttetomt. Med følgende 

bestemmelse: 

 

§ 4.1.5 Plassering 

Tomtesenter er markert i terrenget med nummererte trepinne. Alle bygninger skal 

ligge innenfor en radius på 15 meter fra tomtesentrum. Møneretning skal være som 

vist på plankartet. 

 

For de nye hyttetomtene er det påført symbol for møneretning på bygningene på plankartet. 

For de eksisterende byggene er det kun påtegnet avtrykk av eksisterende hytte på plankartet. 

For den aktuelle bygningen viser avmerket på plankartet en møneretning i retningen Nordvest 

mot sørøst. Søker ønsker en møneretning som går mer i nordøst mot sørvest retning. Ut fra 

planbestemmelsens § 4.1.5 og at møneretningen skal være som vist på plankartet så vil ending 

av møneretningen kreve dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for området. 

 

Reindrift: 

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

som kan bli berørt. Tiltaket ansees ikke å berøre reindriftsnæringen da det omsøkte området 

ligger innenfor et regulert område for hyttebebyggelse. 

 

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 kulturminnesøk og Matrikkelens 

SEFRAK-register. Området er allerede bebygd med hytte som planlegges revet og oppføring 

av ny hytte på samme sted, men med endret møneretning. 

 

Samfunnssikkerhet: 
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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 kan bli berørt av tiltaket. 

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slik 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 Oksevågdalen er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 

NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

NT – Nær truet, Sivspurv «Emberiza schoeniclus»  

NT – Nær truet, Blåstrupe «Luscinia svecica»  

 

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

finnes arter eller naturtyper i nærheten til området. Etter kommunens vurdering vil 

heller ikke nevnte arter bli berørt av planlagte tiltaket. Dette da området allerede er i 

bruk og bebygd. 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:  
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Saken gjelder dispensasjon for endring av møneretning for fritidshytte i et regulert 

hytteområde. 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 for endring av møneretning for fritidshytte i et hyttefelt 

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 dispensasjon for endring av møneretning 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 

endre møneretningen for fritidshytte 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:  

Dette da området allerede er i bruk og bebygd. Ut fra dette menes at det benyttes 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som gir det beste samfunnsmessige 

resultat.  

 

Konklusjon:  

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

møneretning for fritidshytte 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. 

 

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 
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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 reguleringsplan for Oksevågdalen hytteområde (RPL 2022200801). Søknaden 

gjelder dispensasjon fra planbestemmelsen § 4.1.5 Plassering hvor det fremgår at 

møneretningen skal være som vist på plankartet. 

 

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 tomt 

for eksisterende fritidshytte. For de nye hyttetomtene er det påført symbol for møneretning på 

bygningene på plankartet. For de eksisterende byggene er det kun påtegnet avtrykk av 

eksisterende hytte på plankartet. For den aktuelle bygningen viser avmerket på plankartet en 

møneretning i retningen Nordvest mot sørøst. Søker ønsker en møneretning som går mer i 

nordøst mot sørvest retning. Ut fra planbestemmelsens § 4.1.5 og at møneretningen skal være 

som vist på plankartet så vil ending av møneretningen kreve dispensasjon fra gjeldende 

reguleringsplan for området. 

 

Fordeler med tiltaket: 

 Faller mer naturlig på tomten. 

 Visuelt bedre fra vannet da det blir liggende i samme retning som nabohytten. 

 

Ulemper med tiltaket: 

 Avvik fra tidligere møneretning på eksisterende fritidshytte. 

 Presedens. 

 

Det aktuelle området det ønskes dispensasjon fra krav om møneretning for vil ikke skape 

presedens for tilsvarende saker i området. Topografien i området er flatt og har flere retninger 

for høydekurver. Dette medfører at det kan benyttes flere forskjellige retninger for mønet på 

den aktuelle plasseringen uten at dette vil medføre at bygge blir fremtredende. Intensjonen 

med fastsatt møneretning er å hindre at bygninger plasseres på tvers av høydekurven og på slik 

måte blir sterkt fremtredende i området.  

 

Ut fra ovenstående mener kommunen at fordelene her er større enn de ulemper som oppstår 

ved å avvike fra kravet om at møneretning skal være som påvist i plankartet. Det aktuelle 

området her gjelder en allerede bebygd eiendom. Det er derfor tatt utgangspunkt i 

møneretning for eksisterende fritidsbolig slik den er avmerket på kartet. Intensjonen med 

møneretningen er å hindre at bygg blir plasser på tvers slik at sterkt fremtredende bygninger 

etableres i feltet. Dette vil ikke oppstå selv om møneretningen her endres. 

 



  Sak 28/18 

 

 Side 23 av 49   

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at omsøkte dispensasjon ikke vil vesentlig 

tilsidesette formålet i loven eller gjeldende detaljreguleringsplan. Topografien i området er 

flatt og nærliggende høydekurver samsvarer med den endrede møneretningen. Endringen av 

møneretningen vil ikke medføre at bygningen blir mer fremtredende i terrenget enn tidligere 

bygning. Ut fra forholdene på den aktuelle plasseringen sees det ikke at dispensasjonen vil 

skape presedens for andre. 

 

Det anbefales derfor at dispensasjonen innvilges for den omsøkte endringen av møneretning. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING AV NÆRINGSDEL TIL 

LELIGHET 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 36/242  

Arkivsaksnr.: 18/348    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 29/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 08.05.2018  

 

Innstilling: 

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

datert 20.3.2018, fra reguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022200501). Søknaden 

gjelder dispensasjon fra planbestemmelsen § 4.1.18 c) om at eksisterende bebyggelse 

som inneholder forretningslokaler i gateplan ikke skal kunne få godkjent bruksendring 

uten særskilte grunner. 

 

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

bestemmelse § 4.1.18 c) for bruksendring av kjelleretasje til leilighet på eiendommen 

gnr. 36 bnr. 242, jfr. Pbl § 19-2. 

 

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

særskilte grunner for å tillate at kjeller benyttes til boligformål fremfor kravet i 

gjeldende reguleringsplan. Dette da bygget opprinnelig var oppført som tomanns-bolig, 

og det ikke formelt sett forelå tillatelse for bruksendring til forretningslokale i ettertid. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen: 

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis ikke det er omsøkt byggetillatelse for 

bruksendring innen 3 år, jfr. PBL § 21-9. 

 

4. Klagerett 

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

Klagen skal sendes Lebesby kommune. 

 

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

 

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

de grunner som anføres klagen. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, datert 20.3.2018. 

2. Situasjonskart. 

 

Andre dokumenter: 

 

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

19-1, fra reguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022200501). Søknaden gjelder dispensasjon 

fra planbestemmelsen § 4.1.18 c) om at eksisterende bebyggelse som inneholder 

forretningslokaler i gateplan skal ikke kunne få godkjent bruksendring uten særskilte grunner.  

 

Opplysninger fra Matrikkelen: 

Søker:   Miia Siltasalmi, Strandvegen 136B, 9790 Kjøllefjord. 

Beliggenhet:  gnr. 36 bnr. 242, Strandvegen 136 B i Kjøllefjord. 

Koordinat:  Euref89 UTM 35, N – 7 871 414, Ø – 512 974 

 

Planstatus for området: 

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022200501). Her er det 

aktuelle området regulert til område for bolig- / forretningsformål BF 3. Med følgende 

bestemmelser: 

 

§ 4.1.18 c) 

Eksisterende bebyggelse som inneholder forretningslokaler i gateplan skal ikke kunne 

få godkjent bruksendring uten særskilte grunner. Som særskilte grunner gjeler ikke 

manglende leietakere over kortere periode enn ett år. Ei heller behov for utvidelse av 

byggets beboelige areal. 

 

Søker ønsker å omgjøre planet mot gateplanet fra næringsdel til egen boenhet. Dette vil kreve 

dispensasjon fra bestemmelsens § 4.1.18 c). 

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse: 

«I reguleringsplan står det at planet mot gateplanet skal være næringsdel, men det 

ønskes og gjøres om til egen boenhet. 

 

Naboen i vertikalboligen har boenhet i kjelleren. Ingen forespørsler fra næringslivet 

om utleie. Gi mulighet til barna å komme hjem etter endt utdanning, uten å måtte leie. 

Lokalet er uegnet til næring, ingen lagringsplass.» 

 

Reindrift: 

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

som kan bli berørt. Tiltaket ansees ikke å berøre reindriftsnæringen da det omsøkte området 

ligger innenfor et regulert område for hyttebebyggelse. 

 

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 kulturminnesøk og Matrikkelens 

SEFRAK-register. Området er allerede bebygd med hytte som planlegges revet og oppføring 

av ny hytte på samme sted, men med endret møneretning. 

 

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

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slik 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 Kjøllefjord er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 

CR – Kritisk truet, Lomvi «Uria aalge» 

EN – Sterkt truet, Krykkje «Rissa tridactyla» 

VU – Sårbar, Speilskjell «Yoldia amygdalea» 

VU – Sårbar, Teist «Cepphus grylle» 

VU – Sårbar, Hekkemåke «Chroicocephalus ridibundus» 

VU – Sårbar, Lunde «Fratercula arctica» 

VU – Sårbar, Ismåke «Pagophila eburnea» 

NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus» 

NT – Nær truet, Havelle «Clangula hyemalis» 

NT – Nær truet, Tyvjo «Stercorarius parasiticus»  

 

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

finnes arter eller naturtyper i nærheten til området. Etter kommunens vurdering vil 

heller ikke nevnte arter bli berørt av planlagte tiltaket. Dette da området allerede er i 

bruk og bebygd. 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.  
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Vurdering:  

Saken gjelder dispensasjon for bruksendring av næringsdel til boenhet i eksisterende 

bygning. 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 for bruksendring fra næringsdel til boenhet 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 dispensasjon for endring av møneretning 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 

bruksendre næringsdel til boenhet innenfor eksisterende bygning 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:  

Området er allerede i bruk og bebygd. Ut fra dette menes at det benyttes 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som gir det beste samfunnsmessige 

resultat.  

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon for bruksendring 

fra næringsdel til boenhet 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. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

 

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

19-1, fra reguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022200501). Søknaden gjelder dispensasjon 

fra planbestemmelsen § 4.1.18 c) om at eksisterende bebyggelse som inneholder 

forretningslokaler i gateplan skal ikke kunne få godkjent bruksendring uten særskilte grunner.  

 

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 

område for bolig- / forretningsformål BF 3. Ut fra planbestemmelsens § 4.1.18 c) kreves det at 

eksisterende bebyggelse som inneholder forretningslokaler i gateplan ikke skal kunne 

bruksendre dette uten særskilte grunner. Av kommunens byggesaksarkiv fremgår det at bygget 

opprinnelig ble oppført i ca. 1958-1960 da som en tomanns-bolig. Det kan ikke sees at den 

senere tids bruk som forretning har formelt sett vært søkt bruksendring for. 

 

Fordeler med tiltaket: 

 Bygget oppført som tomanns-bolig uten forretningsdel 

 Utnyttelse av arealet til leilighet. 

 Sikrer inntekt, lav etterspørsel etter forretningslokaler i Kjøllefjord. 

 Arealet hos nabo er i dag boligformål og ikke benyttet til forretningsformål. 

 

Ulemper med tiltaket: 

 Mister en liten del av området som kan benyttes til forretninger i nærhet av sentrum av 

Kjøllefjord. 

 Innskrenkning av sentrumsområde. 

 Presedens. 

 

Det aktuelle området det ønskes dispensasjon fra har i gjeldende reguleringsplan krav om at 

eksisterende bebyggelse som inneholder forretningslokaler i gateplan ikke skal kunne få 

godkjent bruksendring uten særskilte grunner. Den aktuelle bygningen ble opprinnelig oppført 

som tomanns-bolig uten forretningsdel. Det er heller ikke funnet søknader heller tillatelser 

utstedt fra Lebesby kommune for forretningsareal ved bygningen.  

 

I forholdet til presedens så vil det kunne være flere bygninger som tidligere har hatt 

boligformål, men det vil ikke skape presedens der arealet var godkjent til forretning eller det 

er formelt bruksendret arealet til forretningslokale. Det anses derfor ikke at enn eventuell 

dispensasjon for bruksendring som fastslår tidligere bruk av arealet til boligformål vesentlig 

vil skape presedens for resten av området. 
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I bestemmelsen står det også at som særskilte grunner gjelder ikke manglende leietakere over 

kortere periode enn ett år. Ei heller behov for utvidelse av byggets beboelige areal. Det 

fremstår derfor av bestemmelsen at eksisterende bebyggelse hvor arealet blir stående tomt i 

mer enn ett år kan gis særskilte grunner for bruksendring, samt at dersom arealet benyttes til 

annet formål enn å utvide byggets beboelige areal så vil det kunne gis bruksendring. Det er lav 

etterspørsel etter lokaler for forretninger i Kjøllefjord pr. dags dato, men derimot er det større 

etterspørsel etter leiligheter for etablerte og tilreisende innbyggere. 

 

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

grunner for å tillate at kjeller benyttes til boligformål fremfor kravet i gjeldende 

reguleringsplan. Dette da bygget opprinnelig var oppført som tomanns-bolig og det ikke 

formelt sett forelå tillatelse for bruksendring til forretningslokale i ettertid. 

 

Det anbefales derfor at dispensasjonen for bruksendring til boligformål innvilges. 
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35/50 - OPPFØRING AV FYLLING FOR OPPSTILLINGSPLASS 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 35/50  

Arkivsaksnr.: 18/437    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 30/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 08.05.2018  

 

Innstilling: 

1. Det vises til deres søknad, datert 16.4.2018, for vesentlig terrenginngrep på 

eiendommen gnr. 35 bnr. 50 i Kjøllefjord. 

 

2. Det gis tillatelse etter Forurensningsloven (Forurl) § 11 for oppfylling av område på 

eiendommen gnr. 35 bnr. 50 med registrerte grunnforurensninger for etablering av 

oppstillingsplass, jfr. forurensningsloven § 11. 

 

Vilkår: 

- Området skal tildekkes med tilfredsstillende fiberduk før oppfylling av terreng 

igangsettes. 

- Fyllingen skal bestå av rene masser. 

- Det skal påses nødvendig sikring mot sjøareal. 

- Dersom fyllingen vil berøre sjøområde skal nødvendig tillatelse fra 

Fylkesmannen i Finnmark innhentes før igangsetting av arbeidet. 

 

3. Det gis tillatelse for oppfylling av terreng på eiendommen gnr. 35 bnr. 50 i Kjøllefjord 

for etablering av oppstillingsplass, jfr. Plan- og bygningsloven § 20-1 k). 

 

Vilkår: 

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

arealplan for området og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

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

omgivelsene. 

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

byggeplassen. 

- Når tiltaket er gjennomført skal det søkes om ferdigattest, jfr. Pbl § 21-10 og 

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

formål enn det som er gitt i denne tillatelsen. 

- Byggetillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. 

Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles over lengre tid enn 2 år, jfr. Pbl § 

21-9. 

 

4. Kulturminner 

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

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

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

berøre kulturminnet. 
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5. Klagerett 

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

Klagen sendes Lebesby kommune. 

 

Klagefrist er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer frem 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. Situasjonskart. 

2. Situasjonskart med Norge i bilder. 

3. Terrengprofil. 

4. Tiltaksplan for utfylling. 

5. Rapport grunnforurensning, datert 2.8.2013. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt søknad om tillatelse til tiltak, etter plan- og bygningsloven 

(Pbl) § 20-1 k), for oppføring av fylling ved slippen i Kjøllefjord. Samtidig søkes det om 

tillatelse etter Forurensningsloven (Forurl) § 11 for tiltak i område med grunnforurensning. 

 

Opplysninger fra Matrikkelen: 

Søker:   Stein Kåre Røvik AS, Postboks 393, 9790 Kjøllefjord 

Beliggenhet:  gnr. 35 bnr. 50, Strandvegen 247 i Kjøllefjord 

Koordinat:  Euref89 UTM35, N – 7 871 589, Ø – 512 092 

Grunnforurensning: Lokalitet ID: 6177 – Påvist forurensning rapport 27.8.2013 

 

Planstatus for området: 

Gjeldende plan for området er detaljreguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022200501). Her er 

det aktuelle området regulert til industriområde (I1). Med følgende bestemmelse: 

 

§ 4.1.10 Industriområde I1 

a) Område for maritim industrivirksomhet. Bygg kan oppføres med gesimshøyde på 

inntil 15 meter fra planert terreng, og i særlige tilfeller kan annen gesimshøyde 

fastsettes.  

b) Før området bebygges skal det lages en bebyggelsesplan som skal godkjennes av 

kommunen. 

 

Ved de senere år endringer av plan- og bygningsloven er begrepet «bebyggelsesplan» fjernet 

og erstattet med begrepene: Områdeplan og detaljreguleringsplan. Etter kommunens samlede 

vurdering vil det ikke være hensiktsmessig å kreve utarbeidelse av verken områdeplan eller 

detaljreguleringsplan for det planlagte tiltaket. Etter samtale med søker er det oppgitt at 

formålet med utfyllingen er å etablere en oppstillingsplass for båter. Dette vil da være i tråd 
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med bestemmelsens formål under § 4.1.10 a) hvor området skal benyttes til maritim 

virksomhet. 

 

Reindrift: 

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

som kan bli berørt. Tiltaket ansees ikke å berøre reindriftsnæringen da det omsøkte området 

ligger innenfor et område regulert til industri. 

 

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 kulturminnesøk og Matrikkelens 

SEFRAK-register. Området er allerede bebygd med hytte som planlegges revet og oppføring 

av ny hytte på samme sted, men med endret møneretning. 

 

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 kan bli berørt av tiltaket. 

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slik 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 det aktuelle området er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 

 EN – Sterkt truet, Krykkje «Rissa tridactyla» 

 NT – Nær truet, Bergirisk «Carduelis flavirostris» 

 NT – Nær truet, Ærfugl «Somateria mollissima» 

 NT – Nær truet, Havelle «Clangula hyemalis» 
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 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 i nærheten til området. Etter kommunens vurdering vil 

heller ikke nevnte arter bli berørt av planlagte tiltaket. Dette da området allerede er i 

bruk og bebygd. 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 oppfylling av terreng i et område regulert til industri. 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. I forholdet til grunnforurensninger vil det bli iverksatt 

tiltak i form av duk (klasse 3) for å begrense/ hindre videre forurensning. 

 

§ 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 oppfylling av masser 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.  

 

§ 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 fylle 

opp området 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 
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tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de 

beste samfunnsmessige resultater.  

 

Vurdering:  

Området er allerede i bruk og bebygd. Ut fra dette menes at det benyttes 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som gir det beste samfunnsmessige 

resultat.  

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte tiltak for oppfylling av terreng 

for oppstillingsplass 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. 

 

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 tillatelse til tiltak, etter plan- og bygningsloven 

(Pbl) § 20-1 k), for oppføring av fylling ved slippen i Kjøllefjord. Samtidig søkes det om 

tillatelse etter Forurensningsloven § 11 for tiltak i område med grunnforurensning. 

 

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 

industriformål (I1) for maritim virksomhet. Planlagte tiltak vil være i tråd med bestemmelsene 

i gjeldende reguleringsplan, men det aktuelle området er tidligere benyttet som båtslipp. I 

rapport fra Multiconsult datert 27. august 2013 ble det gjennomført en prøve ved det aktuelle 

området. Det ble her oppdaget 2 forekomster av omfattende akutt-toksiske effekter og 3 

forekomster av akutt toksiske effekter ved korttidseksponering. 

 

Den planlagte oppfyllingen av terrenget vil kun berøre landdelen av området. Det vil derfor 

være kommunens som er forurensningsmyndighet i denne aktuelle søknaden. Av 

delegasjonsreglementet 2016-2019, vedtatt 22.6.2016 – PS 37/16, § 1.9 er det gitt følgende 

delegasjon fra kommunestyret til utvalg for plan- teknisk og miljø (PTM): 

 

Forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6. med tilhørende forskrifter. Med hjemmel i 

§ 83 delegeres all myndighet til å fatte enkel vedtak til utvalget. 

 

Avgjørelsesmyndigheten etter Forurl § 11 for dette aktuelle tiltaket berører ikke områder som 

er videre delegert til rådmannen. Saken må derfor behandles av PTM. 



  Sak 30/18 

 

 Side 35 av 49   

 

 

Søker er gjort kjent med at det aktuelle området inneholder grunnforurensninger og har derfor 

fremlagt tiltaksplan hvor det planlegges utfra prøveresultatet og tidligere praksis i tilsvarende 

saker å gjennomføre: 

 

- Legging av fiberduk klasse 3 over hele området som skal fylles for å skille rene og 

forurensede masser. 

- Fylling av rene masser. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at oppfylling av terrenget for oppstillingsplass 

for båter vil være innenfor formålet til det aktuelle området som skal benyttes til 

industriområde for maritim virksomhet. Kommunen mener også at de foreslåtte tiltak i form 

av legging av fiberduk (klasse 3) og oppfylling med rene masser vil være med på å hindre 

spredning av de forurensede massene. 

 

Det anbefales derfor at PTM gir tillatelse til tiltak etter Pbl § 20-1 k), samt tillatelse etter 

Forurl § 11 for oppfylling av terreng for etablering av oppstillingsplass for båter. 
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35/31 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEI FOR 

OPPFØRING AV VERANDA 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 35/31  

Arkivsaksnr.: 18/449    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 31/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 08.05.2018  

 

Innstilling: 

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

datert 16.4.2018, fra reguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022200501). Søknaden 

gjelder dispensasjon fra byggegrense mot Galgenesveien i gjeldende 

detaljreguleringsplan i forbindelse med ønske om oppføring av veranda på 

eksisterende enebolig. 

 

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

bestemmelse § 3.4 om byggegrense mot Galegensveien for oppføring av veranda på 

eiendommen gnr. 36 bnr. 242, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra ovenstående mener kommunen etter en helhetsvurdering at fordelene her er klart 

større enn ulempene ved å gi dispensasjon for oppføring av en 9 m
2
 stor veranda ca. 

1,5 m nærmere vei en byggegrensen satt i plankartet. Tiltaket vil ikke medføre at 

siktforholdene eller fremkommeligheten langs Galgenesveien vil bli hindret. Dette 

omfatter et mindre tiltak som kan øke bolysten i det aktuelle området. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen: 

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis ikke det er omsøkt byggetillatelse for 

veranda innen 3 år, jfr. PBL § 21-9. 

 Verandaen skal ikke komme lengre ut enn dagens gjerde. 

 

4. Klagerett 

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

Klagen skal sendes Lebesby kommune. 

 

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

 

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

de grunner som anføres klagen. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, datert 16.4.18. 

2. Situasjonskart. 

3. Bilde. 
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Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra byggegrense mot Galgenesveien i 

gjeldende detaljreguleringsplan i forbindelse med ønske om oppføring av veranda på 

eksisterende enebolig. 

 

Opplysninger fra matrikkelen: 

Søker:   Trine Lise Krogh, Postboks 462, 9790 Kjøllefjord 

Beliggenhet:  gnr. 35 bnr. 31, Galgenesveien 6 i Kjøllefjord 

Koordinat:  Euref89 UTM 35, N – 7871501, Ø – 512024 

 

Planstatus for området: 

Gjeldende plan for området er detaljreguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022200501). Her er 

det aktuelle området regulert til boligområde (B20). Med følgende bestemmelse av betydning: 

 

§ 3.4 Byggegrense 

I følgende områder, og der ikke annet er vist på plankartet, inngår byggelinje i 

formålsgrense; 

 

§ 4.1.2 Boligområder B20-B24 og B27-B29 

d) Bebygd areal (T-BYA) skal ikke overstige 35 % av tomtens samlede areal. 

 

 

På den aktuelle eiendommen vil ikke verandaen medføre at bestemmelsens § 4.1.2 d) 

angående bebygd areal blir gjeldende. Det planlagte tiltaket vil ikke medføre at enn overstiger 

35 % av tomtens samlede areal. Derimot er det for den aktuelle eiendommen påført plankartet 

byggelinje mot Galgenesveien og denne vil bli brutt med det planlagte tiltaket. 

 

Tiltaket er derfor avhengig av dispensasjon fra bestemmelsens § 3.4 om byggelinje for 

boligformålsområde B 20 i gjeldende detaljreguleringsplan. 

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse: 

«Bygge veranda på fasade mot vei. Utgang fra stue (østre vindu). Bygge til 

eksisterende gjerde. Ikke over. 

 

Det bygges mot en rett veistrekning. Veien har 30 sone. God sikt. Det er ca. 3,5 m til 

egen utkjøring. Og ca. 8 m til Tomas Pedersens utkjøring fra veranda. 

 

Det ville være til stor glede med mulighet for ettermiddag/ kveldssol.» 

 

Reindrift: 

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

som kan bli berørt. Tiltaket ansees ikke å berøre reindriftsnæringen da det omsøkte området 

ligger innenfor et område regulert til bolig. 

 

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 kulturminnesøk og Matrikkelens 
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SEFRAK-register. Området er allerede bebygd med hytte som planlegges revet og oppføring 

av ny hytte på samme sted, men med endret møneretning. 

 

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 kan bli berørt av tiltaket. 

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slik 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 det aktuelle området er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 

 EN – Sterkt truet, Krykkje «Rissa tridactyla» 

 NT – Nær truet, Bergirisk «Carduelis flavirostris» 

 NT – Nær truet, Ærfugl «Somateria mollissima» 

 NT – Nær truet, Havelle «Clangula hyemalis» 

 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 i nærheten til området. Etter kommunens vurdering vil 

heller ikke nevnte arter bli berørt av planlagte tiltaket. Dette da området allerede er i 

bruk og bebygd. Kravet etter § 8 om at saken skal basere seg på eksisterende og 

tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.  

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 
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skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

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

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Saken gjelder oppføring av veranda i et område regulert til 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 oppføring av veranda 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.  

 

§ 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 en veranda på området 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:  

Området er allerede i bruk og bebygd. Ut fra dette menes at det benyttes 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som gir det beste samfunnsmessige 

resultat.  

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte søknad om dispensasjon for 

oppføring av veranda 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. 
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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 byggegrense mot Galgenesveien i 

gjeldende detaljreguleringsplan i forbindelse med ønske om oppføring av veranda på 

eksisterende enebolig. 

 

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 

boligformål. Det planlagte tiltaket vil medføre brudd mot planens byggelinje påtegnet på 

gjeldende reguleringskart for området. Galgenesveien er i det aktuelle området en rett 

strekning med 30 km sone og oversiktlig. Etter kommunens vurdering vil ikke planlagte 

dispensasjon vesentlig tilsidesette hensynet for gjeldende plan eller lovens 

formålsbestemmelse. 

 

Fordeler med tiltaket: 

  Mulighet for ettermiddag/ kveldssol. 

 Økt bolyst. 

 Gjelder en rett veistrekning med 30 km sone og oversiktlig (god sikt). 

 Mindre tiltak (veranda på maks 2,45 x 3,8 = 9 m
2
) 

 

Ulemper med tiltaket: 

 Bygningsdel kommer ca. 1,5 m nærmere veien en tidligere. 

 Presedens. 

 

Det aktuelle området det ønskes dispensasjon fra krav om byggegrense mot Galgenesveien er 

en rett strekning med gode siktforhold. Det er 30 km sone på den aktuelle veien. Det planlagte 

tiltaket er forelagt kommunens vegansvarlige og de har uttalt at de ikke ser at verandaen skal 

utgjøre noe problem så lenge den ikke går utover dagens plassering av gjerde for den aktuelle 

eiendommen. Med tanke på tiltaket art og størrelse, samt veiens beskaffenhet (rett strekning, 

gode siktforhold, 30 km sone) i det aktuelle området ansees det ikke at en eventuell 

dispensasjon vil medføre en større risiko for uheldige presedenser andre steder. 

 

Ut fra ovenstående mener kommunen etter en helhetsvurdering at fordelene her er klart større 

enn ulempene ved å gi dispensasjon for oppføring av en 9 m
2
 stor veranda ca. 1,5 m nærmere 

vei en byggegrensen satt i plankartet. Tiltaket vil ikke medføre at siktforholdene eller 
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fremkommeligheten langs Galgenesveien vil bli hindret. Dette omfatter et mindre tiltak som 

kan øke bolysten i det aktuelle området. 

 

Det anbefales derfor at dispensasjonen gis. 
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36/1/100 - DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING AV BOLIGTOMT TIL 

GARASJETOMT 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 36/1/100  

Arkivsaksnr.: 18/481    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 32/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 08.05.2018  

 

Innstilling: 

  

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

datert 26.4.2018, fra reguleringsplan for Kjøllefjord byplanvedtekter (RPL 

2022194801). Søknaden gjelder dispensasjon fra planformålet «Boligtomt» for å 

benytte tomten til garasjetomt for beboer i Strandveien 101A. 

 

2. Det gis ikke dispensasjon fra detaljreguleringsplan for Kjøllefjord byplanvedtekter 

(RPL 2022194801) sin bestemmelse § 10 for oppføring av bebyggelse av vaaningshus 

(boligformål) på eiendommen gnr. 36 bnr. 1 fnr. 100 for bruksendring til garasjetomt, 

jfr. Pbl § 19-2.  

 

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

fordeler med å gi dispensasjon for bruksendring av boligtomt til garasjetomt på 

eiendommen gnr. 36 bnr. 1 fnr. 100 fremfor de ulemper dette skaper. Det er i dag få 

tilgjengelige boligtomter i sentrum av Kjøllefjord. I forholdet med trafikksikkerheten 

vil den planlagte bruksendringen i mindre grad forbedre forholdene. Det bør heller her 

ses på muligheten for å benytte begge tomtene i full bredde til parkering inntil 

eventuelt området blir bebygd. Dispensasjonen vil også medføre presedens for 

kommunens øvrige boligtomter da det i dette tilfellet ikke er vesentlige topografiske 

forhold som taler for dispensasjonen. 

 

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

Fylkesmannen. Klagen skal sendes Lebesby kommune.  

 

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

 

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

de grunner som anføres klagen. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Søknad om dispensasjon, datert 26.4.2018. 

2. Brev fra Finnmarkseiendommen, datert 17.8.2016. 

3. Begrunnelse for søknad om dispensasjon, datert 26.4.2018. 

4. Situasjonskart. 
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5. Bilder. 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

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

19-1, fra reguleringsplan for Kjøllefjord byplanvedtekter (RPL 2022194801). Søknaden 

gjelder dispensasjon fra planformålet «Boligtomt» for å benytte tomten til garasjetomt. 

 

Opplysninger fra Matrikkelen: 

Søker:   Asle Olav Berntsen, Strandveien 101A, 9790 Kjøllefjord 

Beliggenhet:  gnr. 36 bnr. 1 fnr. 100, Strandveien 101A i Kjøllefjord. 

Koordinat:  Euref89 UTM 35, N – 7 871 744, Ø – 512 853 

 

Planstatus for området: 

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Kjøllefjord byplanvedtekter (RPL 

2022194801). Her er det aktuelle området regulert til område for boligformål med 

bestemmelser om oppføring av bolig, jfr. bestemmelsene §§ 10: 

 

§ 10 

Bebyggelsen skal være villamessig med vaaningshus i inntil 2 fulle etasjer. Uthus, 

fløybygninger og garasjer i 1. etasje. 

 

Det å ta i bruk hele tomten kun til garasjeformål vil derfor kreve dispensasjon fra gjeldende 

reguleringsplan hvor bestemmelsen krever oppføring av vaaningshus (bolig). 

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse: 

«I Strandveien 101A, er det ingen mulighet for å bygge garasje på egen tomt. 

Parkeringsmulighetene etter strandveien her, er uholdbare. Plassmangelen skaper 

trafikkaos, og trafikkfarlige situasjoner. 

 

Hver husstand langs strandveien her, har minst 2 biler hver, og står parkert på begge 

sider veien. 

 

Det er nylig åpnet et foretak på Strandveien 102, som er mye besøkt, og det gjør 

trafikksikkerheten mer farlig. Om vinteren er det håpløst å parkere med all 

snømengden, og det gjør også trafikksikkerheten enda verre. 

 

Vi håper på velvillighet for garasjebygg, i denne situasjonen.» 

 

Reindrift:  

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

som kan bli berørt. Tiltaket ansees ikke å berøre reindriftsnæringen da det omsøkte området 

ligger innenfor et regulert område for hyttebebyggelse.  

 

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 kulturminnesøk og Matrikkelens 

SEFRAK-register. Området er allerede bebygd med hytte som planlegges revet og oppføring 

av ny hytte på samme sted, men med endret møneretning.  
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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 kan bli berørt av tiltaket. 

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slik 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 Kjøllefjord er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 

 CR – Kritisk truet, Lomvi «Uria aalge»  

 EN – Sterkt truet, Krykkje «Rissa tridactyla»  

 VU – Sårbar, Speilskjell «Yoldia amygdalea»  

 VU – Sårbar, Teist «Cepphus grylle»  

 VU – Sårbar, Hekkemåke «Chroicocephalus ridibundus»  

 VU – Sårbar, Lunde «Fratercula arctica»  

 VU – Sårbar, Ismåke «Pagophila eburnea»  

 NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

 NT – Nær truet, Havelle «Clangula hyemalis»  

 NT – Nær truet, Tyvjo «Stercorarius parasiticus»  

 

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

finnes arter eller naturtyper i nærheten til området. Etter kommunens vurdering vil 

heller ikke nevnte arter bli berørt av planlagte tiltaket. Dette da området ligger innenfor 

tettstedet Kjøllefjord. Kravet etter § 8 om at saken skal basere seg på eksisterende og 

tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.  
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§ 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 for bruksendring av boligtomt til garasjetomt. 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 for bruksendring fra boligtomt til garasjetomt 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 dispensasjon for bruksendring fra boligtomt til garasjetomt 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 nærliggende område allerede er i 

bruk. Det å bruksendre fra boligtomt til garasjetomt 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:  

Nærliggende områder er allerede i bruk og bebygd. Ut fra dette menes at det benyttes 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som gir det beste samfunnsmessige 

resultat.  
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Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon for bruksendring 

fra boligtomt til garasjetomt 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. 

 

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 reguleringsplan for Kjøllefjord byplanvedtekter (RPL 2022194801). Søknaden 

gjelder dispensasjon fra planformålet «Boligtomt» for å benytte tomten til garasjetomt. 

 

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 

område for boligformål med krav om at bebyggelsen skal være vaaningshus. Det å ta i bruk 

tomten kun til garasjeformål betyr at tomtens bruk som boligtomt fravikes og således vil 

dispensasjonen medføre at hensynet til bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. 

 

 

Fordeler med tiltaket:  

 Løser parkeringsproblemer og vinterproblemer for Strandveien 101A. 

 2 mindre biler i forhold til trafikksikkerheten. 

 Trenger ikke å rydde så mye snø om vinteren pga. parkeringer. 

 

Ulemper med tiltaket:  

 Løser ikke parkeringsproblemene for øvrige bygninger langs strandveien. 

 Trafikksikkerheten langs vegen vil ikke bli vesentlig bedre med bortfall av ca. 2 biler. 

 Tap av to byggeklare boligtomter i sentrum av Kjøllefjord. 

 Presedens. 

 

Det aktuelle området det ønskes dispensasjon fra har i gjeldende reguleringsplan krav om 

boligformål for oppføring av vaaningshus. Den aktuelle tomten ligger tett inntil en ubebygd 

kommunal tomt. Tomtene er godt egent for oppføring av boligbebyggelse og dersom det 

bygges tomanns-bolig på grensen vil det også være mulighet for større friareal på tomtene. 

Det er i området flere tomanns-boliger som utnytter tomten på slik måte. De to tomtene er 

også noen av de få områdene i Kjøllefjord sentrum som ennå er mulig å bebygge. 

 



  Sak 32/18 

 

 Side 47 av 49   

 

Lebesby kommune som grunneier har tidligere blitt kontaktet av eier for Strandveien 104B 

som ønsket å kjøpe kommunens eiendom gnr. 36 bnr. 272 for benyttelse til garasjetomt. 

Formannskapet gav i møte den 17.10.16, sak PS 124/16, beskjed om at kommunen var villig 

til å selge eiendommen under forutsetning at dispensasjon etter plan- og bygningsloven ble 

gitt for bruksendringen fra boligtomt til garasje. Kommunen har ikke mottatt noen 

dispensasjon for denne tomten i ettertid og således ikke tidligere avklart forholdet i det 

aktuelle området. 

 

I forholdet til presedens så vil innvilgelse av dispensasjon medføre presedens for andre saker. 

Det er ingen forhold ved de to tomtene (GID 36/1/100 og GID 36/272) som hindrer området i 

å bli tatt i bruk til omsøkte formål. Eiendommene er godt egnet for oppføring av boliger i tråd 

med gjeldende reguleringsplan. Lebesby kommune ved utvalg for plan, teknisk og miljø har 

nylig gitt dispensasjon i sak PS 49/17 i møte den 15.11.2017 for bruksendring av eiendommen 

gnr. 36 bnr. 167 i Johan Salmillas vei 38 fra boligtomt til garasjetomt. Denne eiendommen 

skaper ikke presedens ovenfor denne søknaden da de topografiske forhold er vesentlig 

forskjellige. En dispensasjon i dette tilfellet vil kunne skape presedens for øvrige boligtomter i 

kommunen da det ikke er spesielle forhold ved den aktuelle eiendommen som tilsier at tomten 

er uegnet til reguleringsformålet. 

 

Kommunen har forståelse for at søker ønsker oppføring av garasje for å lette ulempene ved 

parkering, snørydding og vedlikehold, men på den andre siden sliter Kjøllefjord i dag med å 

frembringe aktuelle boligtomter i Kjøllefjord. De fleste ledige boligtomtene ligger i Snattvika 

og det er et fåtall mulige boligtomter i sentrum av Kjøllefjord. De to ubebygde tomtene er 

blant de få tomtene som er klar for bygging i sentrum av Kjøllefjord. 

 

Kommunen er kjent med at i dag har flere 2 biler, hengere og annet utstyr langs gatene og at 

dette medfører at det blir trangt langs gatene. Dette medfører at de som har utstyr parkert inntil 

veien må være mer overvåken i forhold til å rydde områdene slik at parkeringen ikke skaper 

trafikkfarlige situasjoner. Kommunen ser det at å få dispensasjon vil lette situasjonen for 

beboerne i Strandveien 101A, men det vil ikke løse de øvrige forholdene i gaten. I dag blir 

deler av de ubebygde eiendommene benyttet som parkeringsplass (offentlig). Ut fra et 

trafikksikkerhets perspektiv ville det vært større avlastning for det aktuelle området dersom de 

to tomtene eventuelt ble endret til offentlig parkeringsplass fremfor garasjetomt. Dette da enn 

kan benytte begge tomtene i sin fulle bredde for parkeringer. Dette vil gi flere i området 

mulighet til å fjerne bilene fra gaten og lette på trafikkforholdene. 

 

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

å gi dispensasjon for bruksendring av boligtomt til garasjetomt på eiendommen gnr. 36 bnr. 1 

fnr. 100 fremfor de ulemper dette skaper. Det er i dag få tilgjengelige boligtomter i sentrum av 

Kjøllefjord. I forholdet med trafikksikkerheten vil den planlagte bruksendringen i mindre grad 

forbedre forholdene. Det bør heller her ses på muligheten for å benytte begge tomtene i full 

bredde til parkering inntil eventuelt området blir bebygd. Dispensasjonen vil også medføre 

presedens for kommunens øvrige boligtomter da det i dette tilfellet ikke er vesentlige 

topografiske forhold som taler for dispensasjonen. 

 

Det anbefales derfor at dispensasjonen for bruksendring av boligtomt til garasjetomt på 

eiendommen gnr. 36 bnr. 1 fnr. 100 avslåes. 
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MØTEPLAN 2.HALVÅR 2018 FOR PTM - PLAN- TEKNISK OG MILJØ 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/1182    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 8/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 23.01.2018  

PS 33/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 08.05.2018  

 

Innstilling: 

 

 Utvalg for Plan- teknisk og Miljø vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2018 

:  

 30.8.18 

 9.10.18 

 20.11.18 

 

 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 23.01.2018 sak 8/18 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

 Utvalg for Plan- teknisk og Miljø vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2018:  

 23.1.18 kl. 12:00  

 6.3.18 kl. 12:00  

 8.5.18 kl. 12:00  

 31.5.18 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 
 

Forslag til møteplan er utarbeidet i sammenheng med årshjul og rapporteringsfrister, og sees i 

sammenheng med forslag til møteplan for Formannskap og Kommunestyre. Forslaget bygger på 

de rutiner som er innarbeidet i forhold til saksbehandlingsfrister og frist for 

innkalling/utarbeidelse av sakspapirer. 

 

FS og KS 

Utvalg Datoer   

Frist for   3.9. 10.10.   23.11 6.12. 
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saksbehandlin
g 

kl. 12 kl. 12 kl. 12 kl. 12 

Frist for 
utsending 

  4.9. 
Kl. 12 

11.10. 
kl. 12 

  26.11 
kl. 12 

7.12. 
kl. 12 

FS   12.9. 19.10.   4.12. 18.12 

Frist for 
utsending 

  14.9. 
kl. 12 

26.10. 
kl. 10 

  7.12. 
kl. 12 

  

KS   25.9. 6.11.   18.12   
 

Administrasjonen legger ovennevnte møtedatoer til grunn for møteplan for PTM.  

 

 

 

PTM 

Utvalg Datoer 

Frist for 
saksbehandlin
g 

21.8. 
kl. 12 

  28.9. 
kl. 12 

9.11. 
kl. 12 

    

Frist for 
utsending 

22.8. 
kl. 12 

  1.10. 
kl 12 

12.11. 
kl. 12 

    

PTM 30.8. 
kl. 12 

  9.10. 
kl. 12 

20.11 
kl. 12 

    

 

 

 

Vurdering: 

Møtedatoer er foreslått slik at saksprotokoller fra PTM er ferdig før foreløpig saksliste til FS/KS 

utarbeides. 

 

 

 

 

 

 


