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  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR 
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  Sak  42/18 

 

Side 2 av 16   

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK 

OG MILJØ 9.10.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/1031    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 42/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 09.10.2018  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 9.10.18 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Plan- Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 9.10.2018 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 1.10.18, 8 dager før møtedato.  

 

 

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

OG MILJØ 9.10.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/1032    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 43/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 09.10.2018  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 9.10.18. 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Plan- Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 9.10.18. 

Utvalgsleder har fått oversendt foreløpig saksliste, med frist for tilbakemelding innen kl. 9 den 

1.10.18. Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 1.10.18, 8 dager før 

møtedato. 

 

 

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

MILJØ 19.6.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/1033    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 44/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 09.10.2018  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 19.6.18 

 

 

 

Vedlegg: 

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

19.06.2018 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoll var signert av medlemmene etter møtet 19.6.18 

 

Vurdering: 
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DISPENSASJON FOR ALTERNATIV VEI OG PARKERING LEBESBY 

HYTTEFELT 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 23/1  

Arkivsaksnr.: 18/850    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 45/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 09.10.2018  

 

Innstilling: 

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

datert 1.8.2018, fra kommunens arealplan bestemmelse om LNF-C sone og 

reguleringsplan for Lebesbyelva boligområde sin bestemmelse om lekeplass for 

etablering av parkeringsplass og adkomstvei til Lebesby hytteområde. 

 

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

bestemmelse om LNF-C sone og Lebesbyelva boligområde (Rp 2022198301) sin 

bestemmelse om lekeplass for etablering av parkeringsplass og adkomstvei til Lebesby 

hytteområde, jfr. Pbl §§ 19-2. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med dispensasjon for etablering av ny veg og parkeringsplass til Lebesby hyttefelt enn 

de ulemper dette skaper for dyreliv, landskapet og planens bestemmelser. Det legges 

stor vekt på at dette er en forbedring av trafikksituasjonen for Lebesby hyttefelt. Ved 

etablering av ny veg og parkering vil det bli skapt et naturlig skille mellom etablert 

tettstedsområde og fritidsinteressene. Hyttefolket vil samtidig ikke være avhengig av å 

kjøre gjennom boligfelt for å komme frem til hyttene. Kommunen ser positivt på at 

vegvesenet har gitt utvidet bruk av avkjørsel for det planlagte tiltaket. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen:  

 Det skal etableres egnet erstatningsarealer for lekeplass i nærområdet. 

 Under etablering av parkeringsplass og veitrase skal det tas hensyn til 

registrerte kulturminner og eventuelle utbedringer av veiadkomsten forsøkes 

gjort mot område for massetak fremfor mot kulturminne lokalitet ID 56662. 

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år, 

jfr. PBL § 21-9.  

 

4. Kulturminner  

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

kulturminne på en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd 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.  
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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 1.8.2018. 

2. Situasjonsplan for veitrasé og parkeringsplass 

3. Situasjonskart med reguleringsplan og kommuneplan 

4. Oversiktskart 

5. Uttalelse; Statens vegvesen, brev datert 9.8.2018. 

6. Uttalelse; Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 20.8.2018. 

7. Uttalelse; Finnmark fylkeskommune, brev datert 30.8.2018. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

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

19-1, fra kommunens arealplan. Søknaden gjelder oppføring av alternativ parkeringsplass og 

veitrase inn til Lebesby hyttefelt. Dispensasjonen vil berøre et regulert område for lekeplass 

og LNF-C område i kommunens arealplan.  

 

Opplysninger fra matrikkelen:  

Søker:    Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord  

Beliggenhet:   gnr. 23 bnr. 1 & 4, Lebesby  

Koordinat:   Euref89 UTM 35, N – 7 829 301, Ø – 500 420 (Parkeringsplass)  

Euref89 UTM 35, N – 7 829 482, Ø – 500 586 (Veitrase)  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er RPL 2022198301 Lebesbyelva boligområde for det nedre 

området som er tenkt etablert parkeringsområde. Her er området regulert til lekeplass og det er 

ikke gitt egne bestemmelser utover at området er avmerket på reguleringskartet.  

Veitraseen vil gå langs eksisterende kjørespor opp til regulert område for Lebesby hyttefelt. 

Det aktuelle området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-C sone med følgende 

bestemmelse:  

 

LNF-C sone  

«Innenfor disse områdene er bygging i tilknytting til landbruk og annen stedbunden 

næring i tråd med formålet.  

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

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

 

På bakgrunn av dette vil omsøkte etablering av parkeringsplass og veitrase fra fv888 frem til 

regulert hyttefelt på Lebesby være avhengig av dispensasjon fra gjeldende formål om 

lekeplass og LNF-C sonen.  
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Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

 

«Planlagt parkeringsplass på baksiden av etablert vannverk/ branngarasje kommer i 

berøring med at regulert område for lekeplass. På grunn av allerede etablerte 

endringer i gjeldende plan ansees det som ikke heldig at det etableres lekeplass så tett 

opp mot etablert vannverk og branngarasje. Samtidig benyttes området til oppstilling 

av containere for renovasjon. Lekeplass bør etableres annet sted.  

Når det gjelder etablering av ny adkomst til Lebesby hytteområde, vil denne benytte 

seg av allerede etablerte veitraséer i området (Langs vei fra Fv888 mot demning, så 

langs traktorsti til oversiden av demningen).  

Lebesby kommune holder på med revideringen av kommunens arealplan. Foreslått ny 

adkomst for Lebesby hytteområde vil være mer i tråd med kommunens intensjon med 

revideringen av arealplan. Dette i forhold til å skape skille mellom bebyggelse og 

fritid. Ved etablering av ny adkomst vil både hyttefeltet og arbeid med demningen 

kunne gjennomføres uten å kjøre gjennom boligområdene på Lebesby.  

Det menes at dispensasjonen vil skape en bedre adkomst og parkeringsforhold for 

hyttefeltet og samtidig minske ulemper for omkringliggende beboelse.»  

 

Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 6.8.2018 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 31. august 2018. Følgende uttalelser 

er kommet inn: 

 

Statens vegvesen, brev datert 9.8.2018 –  

Avkjørselen til hyttefeltet blir tilknyttet Fv. 888 som har en ÅDT på 240. Fartsgrense 

på stedet er 60 km og det er god sikt i begge retninger av avkjørselen. Når det gjelder 

internvegsystem og parkeringsplass bør dette planlegges etter vegnormalene (N100). 

 

Vedtak 

Med hjemmel i vegloven § 40 og § 43 innvilges tillatelse til utvidet bruk av 

eksisterende avkjørsel fra Fylkesveg 888 til eiendom med gnr. 23/4 og 23/1 i Lebesby 

kommune. 

 

Vilkår for tillatelsen 

Tillatelsen gis i henhold til forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold 

av avkjørsler fra offentlig veg gitt av Vegdirektoratet 16.7.1964 og forskrift om 

retningslinjer for behandling av avkjørselssaker for riksveg gitt av 

Samferdselsdepartementet 26.2.1982. 

 

1. Avkjørselen skal være plassert i tråd med situasjonsplan, datert 2.8.2018. I 

tillegg skal Krav til utforming av avkjørsel være fulgt. 

2. Tillatelsen gjelder følgende tiltak og planlagt bruk / formål: utvidet bruk av 

eksisterende avkjørsel. 

3. Det må være snuplass eller etableres snuplass inne på egen eiendom, slik at det 

ikke blir nødvendig å rygge ut på offentlig veg. 

4. Tillatelsen gjelder bare tilknytningspunktet til fylkesvegen. Søker må selv 

avklare eiendomsforhold og innhente nødvendige rettigheter som gjelder bruk 

og opparbeiding av avkjørsel, frisiktsoner og adkomstveg. Slike rettigheter bør 

tinglyses. 
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Eier eller bruker av avkjørselen har selv ansvaret for at Krav til utforming av avkjørsel 

til enhver tid er oppfylt, herunder krav til frisikt (jf. Vegloven § 43). Hvis kravene ikke 

er oppfylt kan Statens vegvesen trekke tilbake tillatelsen. 

 

Vi gjør oppmerksom på at arbeidene med avkjørselen kan kreve arbeidsvarsling og/ 

eller gravetillatelse. 

 

Begrunnelse for vedtaket 

Statens vegvesen skal i vurderingen legge vekt på framkommelighet og 

trafikksikkerhet på vegen det er søkt om avkjørsel fra. 

 

Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 20.8.2018 –  

I Fylkesplan for Finnmark 2006-2009 (2011) heter det følgende i retningslinjene for 

hyttebygging mv. 

 

«vi forventer: 

At kommunene planmessig legger til rette for å imøtekomme befolkningens 

ønske om hyttebygging. Bygging skal i hovedsak reguleres til hyttefelt, og i 

størst mulig grad legges til eksisterende infrastruktur 

 

At kommunene stiller krav om at nye reguleringsplaner for hytter inneholder 

løsninger for adkomst, parkering, vanntilførsel, renovasjon og strøm.» 

 

Lekeplass 

Det er et nasjonalt mål å sikre god oppvekstmiljøer for barn og unge. Rikspolitiske 

retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, har som intensjon 

å styrke innsatsen for barn og unges nærmiljø. Retningslinjene og Rundskriv T-2/08 

Om barn og planlegging, beskriver viktige nasjonale mål for barn og unges 

oppvekstmiljø. 

 

I retningslinjenes punkt 4 stilles det krav til planprosessen og kommunen pålegges å 

vurdere konsekvensene for barn og unge i all plan- og byggesaksbehandling. Krav til 

kvalitet på arealer slås fast i retningslinjenes punkt 5. I nærmiljøet skal det finnes 

arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Gjennom planlegging 

skal det legges til rette for blant annet korte avstander til gode plasser for lek og fysisk 

aktivitet. 

 

I retningslinjenes punkt 4 d heter det: 

 

«Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller 

friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig 

erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av 

uregulerte arealer som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering 

av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å 

møte dagens eller fremtidens behov ikke blir oppfylt.» 

 

Vi forutsetter at kommunen følger opp dette i sin behandling av søknaden. 
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Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven § 7 pålegger offentlig myndighet å sannsynliggjøre sine 

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

 

Utover dette har vi ingen merknader til søknaden. 

 

Vi ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken. 

 

Finnmark fylkeskommune, brev datert 30.8.2018 –  

 

Planfaglig uttalelse: 

Deler av planområdet er i gjeldende plan avsatt til lekeplass. Ved omdisponering av 

areal som i gjeldende plan er avsatt til lekeplass, må det skaffes en fullverdig 

erstatning. 

 

Finnmark fylkeskommune støtter kommunens vurderinger, og har derfor ingen 

ytterligere planfaglige merknader til søknaden. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse – arkeologi: 

Jamfør Deres brev av 06.08.2018 er det registrert tre lokaliteter med kulturminner i 

området. Det dreier seg om to tuftefelt fra yngre steinalder med ID 26897 og ID 56661, 

og en lokalitet med tre gammetufter. 

 

Den planlagte vegen vil ligge nært ID 56661. Traseen er lagt i tidligere opparbeida 

traktorveg og massetak. Traseen vil videre opp mot hyttefeltet gå gjennom et område 

hvor det ikke er kjent automatisk freda kulturminner. Vi ber om at man ved 

opparbeiding av veg tar hensyn til de kjente kulturminnene i området, og særlig i 

forhold til ID 56661 søker å holde seg inn mot massetak øst for lokaliteten for å unngå 

konflikt med lokaliteten og sikringssonen på 5 meter rundt lokaliteten. Om mulig bør 

traseen her trekkes noe lengre inn mot eksisterende massetak. Vi har ellers ingen 

merknader til tiltaket. 

 

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

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

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

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

som skal utføre tiltaket. 

 

Sametinget, brev dater 12.9.18 –  

 

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

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

samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen merknader til søknaden. 

 

Finnmarkseiendommen og Reinbeitedistrikt 13 har ikke svart innenfor fristen, og det antas 

derfor at de ikke har noen merknader til søknaden. 

 

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

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

reindriftsnæringen.  

 

Kulturminner:  

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

 

Lokalitet nr. 26897  

Består av 8 stk hustufter fra yngre steinalder. Vernedato 1983-05-28.  

 

Lokalitet nr. 56661  

Består av 3 stk hustufter fra yngre steinalder. Vernedato 1983-05-28.  

 

Lokalitet nr. 56662  

Består av 3 stk gammetufter fra middelalderen. Vernedato 1983-05-28.  

 

Ut fra avmerkingen av de tre lokalitetene ser det ut til at parkering og veitrase ikke vil påvirke 

disse kulturminnene. Søk er utført på gnr/bnr/fnr i Riksantikvarens kulturminnesøk og 

Matrikkelens SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Omsøkte området 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. Tiltaket vil heller ikke skape 

hindringer for de eventuelle friluftsinteresser som finnes da det allerede er kjørespor i traseen.  

 

Naturmangfoldloven, naturmiljø og landskap:  

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

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

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

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

fremgå av beslutningen.  

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

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

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

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

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

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

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

dirnat.no, naturbase, artsdatabanken, miljostatus.no og skogoglandskap.no.  
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I nærområdet er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 

 EN – Sterkt truet, Polarsnipe «Calidris canutus»   

 EN – Sterkt truet, Alke «Alca torda»  

 VU – Sårbar, Teist «Cepphus grylle»  

 VU – Sårbar, Lappspurv «Calcarius lapponicus»  

 NT – Nær truet, Tyvjo «Stercorarius parasiticus»  

 NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

 NT – Nær truet, Ærfugl «Somateria mollissima»  

 NT – Nær truet, Lirype «Lagopus lagopus»  

 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 knyttet til det omkringliggende området. Etter kommunens 

vurdering vil heller ikke nevnte arter bli berørt av planlagte tiltaket. Kravet etter § 8 om at 

saken skal basere seg på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.  

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

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

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade 

på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

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

unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Saken gjelder dispensasjon for benyttelse av eksisterende kjørespor til veitrase og 

oppføring av parkeringsplasser til regulert område for hyttefelt på Lebesby. 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 parkeringsplass og veitrase 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 vil denne kunne øke noe, men i 

forhold til nærheten til tettstedet Lebesby vil dette ikke være vesentlig.  

 

§ 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.  
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Vurdering:  

Kommunen mener dette ikke vil bli gjeldende da området allerede er i bruk. Det å 

etablere parkeringsplass og veitrase 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 vei 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 etablering av 

parkeringsplass og veitrase ikke vil medføre en vesentlig negativ innvirkning på 

Naturmangfoldet. Dette da området er i bruk og dette vil ikke endre seg i forhold til 

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

vil normalisere seg etter hvert. 

 

Vurdering: 

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

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

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

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

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

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

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

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

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

 

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

19-1, fra kommunens arealplan. Søknaden gjelder oppføring av alternativ parkeringsplass og 

veitrase inn til Lebesby hyttefelt. Dispensasjonen vil berøre et regulert område for lekeplass 

og LNF-C område i kommunens arealplan.  

 

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-C 

sone hvor det ikke er tillatt med oppføring av tiltak som ikke er tilknyttet landbruket eller 

annen stedbunden næring. Tiltaket berører et regulert område for lekeplass i Lebesbyelva 

boligområde (Rpl 2022198301). Det aktuelle området er tett tilknyttet allerede etablert og 

regulert tettstedsområde for Lebesby. Ved flytting av vegen langs den allerede etablerte 

traktorvegen vil enn skape en naturlig og bedre skille mellom boligformål og fritidsformål i 

området. I forbindelse med etablering av parkeringsplass på regulert lekeplass må det tas 
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hensyn til at det etableres fullverdige erstatningsarealer for denne aktiviteten. Etter 

kommunens vurdering vil ikke det å ta i bruk allerede etablert infrastruktur og dersom 

erstatningsarealer etableres for lekeplass vesentlig tilsidesette formålsbestemmelsene i loven 

og reguleringsplanen. 

 

Fordeler med tiltaket:  

 Skiller ut hyttetrafikken fra boligområdene med etablering langs eksisterende 

traktorveg som i dag er skillet mellom tettstedet Lebesby og LNF-C sonen. 

 Avkjørsel vil bli via eksisterende godkjent avkjørsel til Lebesby vannverk/ 

Brannstasjon. I tillegg er det gitt utvidet avkjørsel fra Statens vegvesen for omsøkte 

tiltak. 

 Hindrer at hyttebeboerne må kjøre gjennom boligfeltet i Øverbygd med henger for å 

komme frem til hyttefeltet. 

 Kommunen holder på med revideringen av gjeldende kommuneplan og i dette arbeidet 

er det innarbeidet nevnte forslag som skille mellom tettstedsområde og fritidsformål. 

 

Ulemper med tiltaket:  

 Parkering etableres i et område regulert til lekeplass. 

 Veg etableres nært opptil eksisterende kulturminner, ID 56662. 

 Presedens. 

 

Etter kommunens vurdering vil de samfunnsmessige faktorene med å få etablert et skille 

mellom boligfeltet i Øverbygd, tettstedet Lebesby for øvrig og sikkerhets aspekter med 

etablering av veg utenfor boligfeltet overgå de ulemper tiltaket medfører lokalt dyreliv, visuell 

fremtoning i terrenget og inngrep. Det sees heller ikke at det skapes nevneverdig presedens i 

saken. Det etableres her vei og parkeringsplass i allerede etablerte områder som er tatt i bruk. 

Området er i dag også et naturlig skille mellom tettstedet Lebesby og LNF-C sonen. I 

forholdet til etablering i et regulert lekeplassområde sees det ikke som problematisk, men det 

må stilles krav til tillatelsen om at det etableres tilsvarende egnede områder i nærheten for 

lekeplass. 

 

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

dispensasjon for etablering av ny veg og parkeringsplass til Lebesby hyttefelt enn de ulemper 

dette skaper for dyreliv, landskapet og planens bestemmelser. Det legges stor vekt på at dette 

er en forbedring av trafikksituasjonen for Lebesby hyttefelt. Ved etablering av ny veg og 

parkering vil det bli skapt et naturlig skille mellom etablert tettstedsområde og 

fritidsinteressene. Hyttefolket vil samtidig ikke være avhengig av å kjøre gjennom boligfelt 

for å komme frem til hyttene. Kommunen ser positivt på at vegvesenet har gitt utvidet bruk av 

avkjørsel for det planlagte tiltaket. 

 

Det anbefales at dispensasjon gis for omsøkte tiltak. Det stilles krav om vilkår for etablering 

av erstatningsområde for lekeplass og begrensninger/ aktsomhet i forhold kulturminne ID 

56662. 
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SAMISK STEDSNAVN I DYFJORD M.M. 

REF SAK 14/667 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: Q89  

Arkivsaksnr.: 16/127    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 25/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.06.2017  

PS 55/17 Kommunestyret 19.06.2017  

PS 46/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 09.10.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommune tar klage på navnevedtak til etterretning og gir klager medhold. 

Lebesby kommune vedtar i medhold av Forskrift om skrivemåten av stadnamn § 9, at samisk 

skrivemåte på tettstedet Dyfjord, og andre andre geografiske stedsnavn med navnet Dyfjord, 

skal være Dáigevuonna. 

Vedtaket kan påklages jfr. Lov om stadnamn § 10. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 06.06.2017 sak 25/17 

Behandling: 

Forslag fra Jan Olav Evensen: 

Lebesby kommune vedtar i medhold av Forskrift om skrivemåten av stedsnamn § 9, at samisk 

skrivemåte på tettstedet Dyfjord, og andre geografiske stedsnavn med navnet Dyfjord skal 

være Dàigevuotna. 

Samisktalende i Dyfjord bruker, og har brukt, stavemåten Dàigevuotna. Den er allerede 

innarbeidet blant lokalbefolkningen, og det er naturlig at denne stavemåten brukes. 

Som forslag 

*** Enstemmig 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar i medhold av Forskrift om skrivemåten av stedsnamn § 9, at samisk 

skrivemåte på tettstedet Dyfjord, og andre geografiske stedsnavn med navnet Dyfjord skal 

være Dàigevuotna. 

Samisktalende i Dyfjord bruker, og har brukt, stavemåten Dàigevuotna. Den er allerede 

innarbeidet blant lokalbefolkningen, og det er naturlig at denne stavemåten brukes. 

Vedtaket kan påklages jfr. Lov om stadnamn § 10. 
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 19.06.2017 sak 55/17 

Behandling: 

Forslag fra LTL v/Charlotte Angell: 

Samisk skrivemåte for Dyford: Dàigevanna. 

Votering: 6 for, 11 mot. Forslag falt. 

Som innstilling. 

*** Vedtatt mot 6 stemmer. 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar i medhold av Forskrift om skrivemåten av stedsnamn § 9, at samisk 

skrivemåte på tettstedet Dyfjord, og andre geografiske stedsnavn med navnet Dyfjord skal 

være Dàigevuotna. 

Samisktalende i Dyfjord bruker, og har brukt, stavemåten Dàigevuotna. Den er allerede 

innarbeidet blant lokalbefolkningen, og det er naturlig at denne stavemåten brukes. 

Vedtaket kan påklages jfr. Lov om stadnamn § 10. 

 

 

 

Vedlegg: 

16/127-10 Endelig tilrådning i Dyfjord 

16/127-17 Klage på vedtak 

 

Faktaopplysning: 

Samisk skrivemåte/navn på Dyfjord er foreslått til Dáigevuotna. 

Kommunestyret vedtok 19.06.2017 (PS 55/17) at samisk navn på Dyfjord skal være 

Dáigevuotna. 

Vedtaket ble påklaget av Lebesby sjøsameforening og saken har vært ute på høring, og tas opp 

på nytt i Kommunestyret.  Det kom ikke inn uttalelser etter høringen. 

 

Vurdering: 

Etter å ha mottatt foreløpig tilrådning (Dáigevuotna) fra Sametingets navnekonsulenter ble 

grunneiere og de ville bak fjellet gitt mulighet til å uttale seg om navneforslaget. Det kom ikke 

inn noen uttalelser. 

Sametingets navnekonsulenter har i sin endelige tilrådning foreslått skrivemåten 

Dáigevuonna.   

Sametingets navnekonsulenter endret forslaget i foreløpig tilrådning (Dáigevuotna) til 

Dáigevuonna i endelig tilrådning. Forklaringen på dette er at Vuonna (østsiden av fjorden) er 

en sjøsamisk dialekttilpasning. 

Det legges til grunn at Sametingets navnekonsulenter er de fremste fagkyndige på samiske 

skrivemåter på stedsnavn, og at foreslåtte skrivemåte således må anses som riktig. 
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REFERATSAK - SØKNAD OM GARNUTVISNING 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: K60  

Arkivsaksnr.: 18/641    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

DS 75/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 20.08.2018  

RS 2/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 09.10.2018  

 

Innstilling: 

Journalpost refereres i Utvalg for Plan- teknisk og miljø 9.10.18 

 

 

 

Vedlegg: 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM GARNUTVISNING 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 


