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GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK 

OG MILJØ 12.02.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/81    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 1/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 12.02.2019  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 12.02.19 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Plan-Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 12.02.19. 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 04.02.19, 8 dager før 

møtedato. 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK 

OG MILJØ 12.02.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/82    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 2/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 12.02.2019  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 12.02.19 

 

 

Vedlegg: 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Plan-Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 12.02.19 

Utvalgsleder har fått oversendt foreløpig saksliste, med frist for tilbakemelding innen kl.10 

den 04.02.19. Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 04.02.19, 8 

dager før møtedato. 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- TEKNISK OG 

MILJØ 20.11.18 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/83    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 3/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 12.02.2019  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møtet i utvalget den 20.11.18. 

 

 

Vedlegg: 

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

20.11.2018 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoll godkjent etter møtet 20.11.18 og skal godkjennes i utvalget i påfølgende 

møte. 
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30/1 DISPENSASJON FOR SKREDSIKRINGSTILTAK PÅ HOSEIDET I LEBESBY 

KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 31/1  

Arkivsaksnr.: 18/1238    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 4/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 12.02.2019  

 

Innstilling: 

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

datert 7.12.2018, fra kommunens arealplan bestemmelse om LNF-C sone for 

oppføring av snøskjermer og rassikringstiltak ved Hjellneset, Reindalen og 

Smielvdalen.  

 

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

bestemmelse om LNF-C sone for oppføring av snøskjermer og rassikringstiltak ved 

Hjellneset, Reindalen og Smielvdalen, jfr. Pbl §§ 19-2.  

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med dispensasjon for sikringstiltakene enn de ulemper dette skaper for dyreliv, 

landskapet og planens bestemmelser. Det legges stor vekt på at dette er en strekning av 

Fv. 888 som sterkt trafikkert, samt utgjør en hoved farts åre med stor rasfare. 

Kommunen ser positivt på at vegvesenet gjennomfører sikringstiltak langs vegen i 

kommunen.  

 

3. Vilkår for dispensasjonen:  

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

år, jfr. PBL § 21-9.  

 For å kunne minimere de negative konsekvenser for reindrifta, er det viktig 

at tiltakshaver har en tett og god dialog med berørte distrikter før og under 

anleggsperioden. 

 

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.  

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.  
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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 fra Statens vegvesen, brev datert 7.12.2018. 

2. Oversiktskart 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

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

fra kommunens arealplan. Søknaden gjelder etablering av to snøskjermer langs fv. 888 ved 

Hjellneset og Reindalen, samt forlengelse av eksisterende snøskjerm nederst i Smielvdalen. 

Det søkes i tillegg oppsett av støtteforbygninger ved Hjellneset.  

 

Opplysninger fra matrikkelen:  

Søker:     Statens vegvesen region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø  

Beliggenhet:    gnr. 30 bnr. 1, Hopseidet, lebesby kommune  

Koordinat:    Euref89 UTM 35, N – 7 854 941, Ø – 525 186  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan 1999 – 2011. Her er området definert 

som LNF-C sone og følgende bestemmelser gjelder:  

 

«Innenfor disse områdene er bygging i tilknytning 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 oppføring av snøskjermer og rassikringstiltak være avhengig av 

dispensasjon fra gjeldende kommuneplan. 

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«Statens vegvesen ønsker å iverksette skredsikringstiltak rettet mot trafikken på fv. 

888. Området er svært skredutsatt og Statens vegvesen ønsker derfor å iverksette tiltak 

fr å begrense farene for liv og helse samt unngå stengte veier. Det er ingen alternative 

omkjøringsveger når fylkesvegen stenges. 

 

Det ønskes oppført snøskjermer ovenfor Hjellneset med en lengde på ca. 200 meter og 

en ved Reindalen med en lengde på ca. 590 meter. Snøskjermen ved Smielvdalen 

ønskes forlenget med ca. 80 meter. I tillegg ønskes det oppført støtteforebygninger med 

en lengde på ca. 220 meter ovenfor Hjellneset. På bakgrunn av vær og driftsmessige 

forhold vil alle tiltakene oppføres med stålmateriell.  

 

Arbeidet er tenkt gjennomført barmarkssesongen 2019. Materialer til området fraktes 

med helikopter. I forbindelse med utførelsen av arbeidene vil det bli nødvendig å ta 
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seg frem til området med terrenggående kjøretøy. Nærmere avklaring om hvor denne 

transporten kan skje forutsettes avklart mellom vår entreprenør og kommunen. Vi 

forutsetter også at entreprenøren fjerner eventuelle spor etter at arbeidene er 

gjennomført så langt dette lar seg gjøre.  

 

Vår vurdering er at de planlagte tiltakene vil medføre økt trygghet og sikrere for 

farende langs denne strekningen på vinterstid.»  

 

Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 18.12.2018 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 25. januar 2019. Følgende uttalelser 

er kommet inn: 

 

Reinbeitedistrikt 13, mail av 19.12.2018 –  

Rdb 13 har ingen merknader til skredsikringstiltak på Hopseidet. 

 

Statens vegvesen, brev datert 28.12.2018 – 

Vi har ingen ytterligere merknader/ innspill til tiltaket. 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, brev datert 8.1.2019 – 

Tiltaksområdet ligger innenfor Reinbeitedistrikt 13 Lágesduottar vår/ sommer og 

høstbeiteområder. Området benyttes også som gjennomflyttingsareal for 

Reinbeitedistrikt 9 Corgas, hvor distriktet flytter til og fra sommer og 

høstbeiteområder som ligger i Nordkynhalvøya. 

 

Saken dreier seg om å iverksette skredsikringstiltak rettet mot trafikken på Fylkesveg 

888, hvor det ofte går snøskred. 

 

Selve tiltaket vil ikke medføre til negative konsekvenser for reindrifta, men under 

anleggsperioden vil det være forstyrrende for reindrifta, spesielt for Reinbeitedistrikt 9 

Corgas som har flyttlei i området. For å kunne minimere de negative konsekvenser for 

reindrifta, er det viktig at tiltakshaver har en tett og god dialog med berørte distrikter 

før og under anleggsperioden. 

 

Finnmarkseiendommen, brev datert 25.1.2019 –  

FeFo har ingen innvendinger til tiltaket, men forutsetter at Statens vegvesen søker om 

grunneiers tillatelse for bruk av nødvendige arealer. 

 

Sametinget, brev datert 25.1.2019 – 

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. 

 

Finnmarks fylkeskommune 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 anses ikke å berøre 

reindriftsnæringen.  

 

Kulturminner:  

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

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

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Området ligger i et område som er utsatt for ras både i form av snø og stein langs fv. 888. 

Området ansees for utenfor fare for flom/ overvann. Omsøkte tiltak er for å sikre mot ras i 

området.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  

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

Omsøkte tiltak vil bedre sikkerheten for kommunens innbyggere som benytter det aktuelle 

området.  

 

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, Hettemåke «Chroicocephalus ridibundus»  

 NT – Nær truet, Blåstrupe «Luscinia svecica»  

 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.  
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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 oppføring av snøskjermer og rassikring av fv. 888. 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 snøskjermer og rassikring 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 planlagte tiltak 

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 

oppføre snøskjerming og rassikring 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:  
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Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon for oppføring av 

snøskjermer og rassikring 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 § 19-1, 

fra kommunens arealplan. Søknaden gjelder etablering av to snøskjermer langs fv. 888 ved 

Hjellneset og Reindalen, samt forlengelse av eksisterende snøskjerm nederst i Smielvdalen. 

Det søkes i tillegg oppsett av støtteforebygninger ved Hjellneset.  

 

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. Det planlagte tiltaket er av stor sikkerhetsmessig karakter og vil 

heller ikke i utforming og egnethet vesentlig tilsidesette planens formålsbestemmelse.  

 

Fordeler med tiltaket:  

 Økt sikkerhet langs rasutsatt fylkesveg.  

 HMS tiltak i forhold til innbyggernes bruk av området.  

 

Ulemper med tiltaket:  

 Visuelt synlige konstruksjoner i terrenget.  

 Presedens  

 

Etter kommunens vurdering vil de samfunnsmessige faktorene med økt helse, miljø og 

sikkerhets aspekter overgå de ulemper tiltaket medfører lokalt dyreliv, visuell fremtoning i 

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

aktuelle strekningen som her tenkes rassikret er den eneste fastlandsforbindelse som knytter 

Nordkyn halvøyen med fastlandet. Størsteparten av persontrafikk og godstrafikk må passere 

dette området vinterstid. 

 

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

dispensasjon for sikringstiltakene enn de ulemper dette skaper for dyreliv, landskapet og 

planens bestemmelser. Det legges stor vekt på at dette er en strekning av Fv. 888 som sterkt 
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trafikkert, samt utgjør en hoved farts åre med stor rasfare. Kommunen ser positivt på at 

vegvesenet gjennomfører sikringstiltak langs vegen i kommunen.  

 

Det anbefales at dispensasjon gis for omsøkte tiltak. 
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20/11 LAKSEFJORD AS – DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TILBYGG TOG 

2.2 FOR EKSISTERENDE SETTEFISKANLEGG 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 20/11  

Arkivsaksnr.: 18/1256    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 5/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 12.02.2019  

 

Innstilling: 

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

reguleringsplan RPL 2022201401 Friarfjordvannet til utløp i Friarfjorden sin 

bestemmelse § 2.1 c) Generell byggegrense på 4,0 meter gjelder fra tomtegrense og § 

4.1. d) I LNFR 1 er generell bygge-/ tiltaksgrense mot Friarfjordelva 30 m. 

Dispensasjonen gjelder for oppføring av tilbygg (TOG 2.2) til eksisterende 

settefiskanlegg for Laksefjord AS på eiendommen gnr. 20 bnr. 11 i Friarfjorden. 

 

2. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Friarfjordvannet til utløp i Friarfjorden 

(RPL 2022201401) sin bestemmelse § 2.1 c) Generell byggegrense på 4,0 meter 

gjelder fra tomtegrense og § 4.1. d) I LNFR 1 er generell bygge-/ tiltaksgrense mot 

Friarfjordelva 30 m for oppføring av tilbygg TOG 2.2 på eiendommen gnr. 20 bnr. 11 

i Friarfjorden, jfr. Pbl § 19-2.  

 

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

å gi dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse § 2.1 om generell byggegrense 

på 4 m og § 4.1 d) om generell bygg- / tiltaksgrense mot Friarfjordelva på 30 m for 

oppføring av tilbygg TOG 2.2. Tiltakene ligger tett tilknyttet eksisterende 

industribygning og området er ikke i bruk av allmenn ferdsel. Dispensasjonen vil i 

liten grad påvirke formålet og intensjonen ved gjeldende reguleringsplan og formålet i 

plan- og bygningsloven.  

 

3. Vilkår for tillatelsen:  

 Kantsonen mot vassdraget Friarfjordelva skal opprettholdes / sikres. 

 Det må dokumenteres at tomten er trygg og tilfredsstiller kravene i TEK 17 kap 

7, § 7-3 før tiltaket igangsettes. 

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

jfr. PBL § 21-9. 

 

4. Kulturminner  

Viser det seg under arbeidet 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  
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I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. 

Klagen sendes Lebesby kommune.  

 

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

 

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

de grunner som anføres klagen. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, brev datert 13.12.2018. 

2. Situasjonskart. 

3. Reguleringsplankart 201401 Friarfjordvannet til utløp i Friarfjorden 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

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

fra reguleringsplan RPL 2022201401 Friarfjordvannet til utløp i Friarfjorden sin bestemmelse 

§ 2.1 c) Generell byggegrense på 4,0 meter gjelder fra tomtegrense og § 4.1. d) I LNFR 1 er 

generell bygge-/ tiltaksgrense mot Friarfjordelva 30 m. Dispensasjonen gjelder for oppføring 

av tilbygg (TOG 2.2) til eksisterende settefiskanlegg for Laksefjord AS på eiendommen gnr. 

20 bnr. 11 i Friarfjorden.  

 

Opplysninger fra Matrikkelen:  

Søker:     Norconsult AS, Postboks 279, 9711 Lakselv  

Tiltakshaver:    Laksefjord AS, Friarfjorden, 9740 Lebesby  

Beliggenhet:    gnr. 20 bnr. 11, Friarfjorden i Lebesby kommune  

Koordinat:    Euref89 UTM 35, N – 7 817 150, Ø – 496 760  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er detaljreguleringsplan (Rpl 2022201401) Friarfjordvannet til 

utløp i Friarfjorden. Her er det aktuelle området definert som næringsbebyggelse (N) og 

landbruks-, natur- og friluftsområder, samt reindrift (LNFR 1). Følgende bestemmelser blir 

berørt av dispensasjonen:  

 

§ 2.1 Næringsbebyggelse  

c) Generell byggegrense på 4,0 meter gjelder fra tomtegrense, med unntak mot sjø, der 

byggegrensen er 5, 0 meter, og mot Fv. 98, der den er 50 meter.  

 

§ 4.1 LNFR 1, Område for spredt bolig- eler næringsbebyggelse  

d) I LNFR 1 er generell bygge-/ tiltaksgrense mot Friarfjordelva 30 m.  

 

Av situasjonskartet fremgår det at planlagte tilbygg TOG 2.2 (Mørkeblå farge) både vil bryte 

byggegrensen på 4, 0 meter og grensen mot Friarfjordelva på 30 meter. Tiltaket er derfor 

avhengig av dispensasjon fra bestemmelsene gitt i gjeldende plan. 

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  
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Det søkes om dispensasjon for både å bygge nærmere Friarfjordelva enn 30m, samt 

for å bygge nærmere byggegrense enn 4m. For ytterligere informasjon ved rørende 

utforming og avstander mot tiltaket vises det til vedlagte situasjonsplan.  

 

I forbindelse med denne søknaden om dispensasjon er de berørte naboer varslet. 

Skulle det komme anmerkninger til denne søknaden innen fristen, vil vi ta kontakt med 

kommunen vedrørende dette  

 

Det fremgår av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 første og andre ledd at:  

«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser 

fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 

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

tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter 

en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.»  

 

Om det rettslig sett er anledning til å gi dispensasjon vil derfor være avhengig av: om 

hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelse, 

ikke blir vesentlig tilsidesatt, samt om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart 

større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Hensynet bak LNFR1 området er at området skal kunne benyttes til industri, men at 

også tradisjonelle aktiviteter skal kunne utøves i området, uten bruk av utstyr som kan 

føre til noen form for forurensing av vannet. Dette er først og fremst for arealene opp 

mot Friarfjordvatnet som er tiltenkt formålet, og vil kunne benyttes slik. Eiendommen 

som selve settefiskanlegget ligger i er i privat eie og innenfor avgrenset 

anleggsområde. Det te gjør at den har begrenset tilgang for publikum og er derfor 

ikke benyttet av allmenne interesser.  

 

Reguleringsplan ble også utarbeidet av Norconsult A S for å sikre dagens vannkvalitet 

til smoltanlegget ved Laksefjord AS, samt klargjøre utvidelsesmuligheter for samme 

bedrift. Vi kan derfor ikke se at en utvidelse av settefiskanlegget vil vesentlig 

tilsidesette reguleringsplanen formålsbestemmelse  

 

Det står i den sammenheng også i reguleringsplanen § 1.1: «Formålet med planen er 

å regulere bruken av Friarfjordvatnet med tilhørende strandsone og utløp på en slik 

måte at dagens vannkvalitet opprettholdes og helst forbedres».  

 

En godkjennelse er slik vi ser det nødvendig for videre utvikling av Laksefjord AS. En 

videreutvikling vil skape en god næringsutvikling ute i distriktet i Lebesby kommune, 

noe som er positivt for kommunen. Fordelen med videre utvikling av Laksefjord AS er 

slik vi kan se det større enn de ulemper dette eventuelt medfører for eiendommen som 

allerede er industrialisert.  

 

Slik vi kan se vil ikke reguleringsplanen bli vesentlig tilsidesatt. Vi kan heller ikke se 

noen større ulemper ved å videreutvikle eksisterende settefiskanlegg med et TOG 2.2i 

et område som allerede er industrialisert og har begrenset tilgang. Vi ber derfor om at 

kommunen gjennom en helhetlig vurdering innvilger søknad om dispensasjon for 

planlagt utvidelse. 
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Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 19.12.2018 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 25. januar 2019. Følgende uttalelser 

er kommet inn: 

 

Finnmark fylkeskommune, brev datert 14.1.2019 – 

Planfaglig uttalelse 

Finnmark fylkeskommune støtter kommunens vurderinger og vil, i dette tilfellet ikke 

gå imot en dispensasjon som omsøkt. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse – eldre tid 

Finnmark fylkeskommune viser til tidligere korrespondanse i saken. Vi har ingen 

ytterligere kulturminnefaglige merknader til søknaden. 

 

Kystverket, brev datert 16.1.2019 – 

Kystverket Trom og Finnmark har ingen merknader på at det gis dispensasjon fra plan. 

 

Finnmarkseiendommen FeFo, brev datert 17.1.2019 –  

FeFo som nabo har ikke noen vesentlige innvendinger til tiltaket. 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, datert 9.1.2019 –  

I forhold til nevnte paragrafer har Fylkesmannen ingen merknader til søknad om 

dispensasjon. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 22.1.2019 – 

Kantsone vassdrag 

Det er i reguleringsplan avsatt et grøntområde langs Friarfjordelva og dette bør 

opprettholdes, dvs. en kantsone langs vassdraget må ivaretas. 

 

Fare for Kvikkleireskred 

Tilbygget ser ut å medføre utfylling i sjø, ved alle tiltak som påvirker grunnforholdene 

det vurderes om det er fare for kvikkleireskred i området. Reel fare skal være avklart 

på siste plannivå. Ved en dispensasjon eks. fradeling minner vi om kravene i PBL § 28 

- 1. 

 

 

Omsøkte utvidelses er ut å ligge på marinstrandavsetning og fjell i dagen. Det er 

relativt flatt i området men det er mulig at det er hav - og fjordavsetninger som kan 

inneholde kvikkleire under kartlagte avsetninger. Jf. vedlagte utsnitt fra NGU. 

 

 

For å vurdere om tiltaket ligger innenfor aktsomhetsområde med fare for 

kvikkleireskred anbefaltes prosedyren i kap. 4.5 i NVEs veileder nr. 7/2014 Sikkerhet 

mot kvikkleireskred. I Prosedyren for utredning av aktsomhetsområder og fa resoner er 

punktene 1 - 5 aktuelle for tiltakshaver (og kommunen). Her vil eks. erfaringer fra 

tidligere utbygging eventuelt kunne si noe om dybde til fjell i området og om det er 

mulig å fundamentere på fjell. 
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Når tiltaket ligger innenfor områder med marine avsetninger og i terreng, der det kan 

være fare for områdeskred i henhold til kriteriene i prosedyren, kreves det vurdering av 

fagkyndige (geoteknisk konsulent) jf. prosedyren 6 og fremover. 

 

Vannuttak 

Det er uklart om det medfører en utvidelse av produksjon. Det er tidligere gitt en 

konsesjon til vannuttak og regulering i Friarfjordvassdraget, datert 30.3.2001. Hvis 

tilbygget medfører endring i vannuttak eller endret vannuttaksregime over året skal 

NVE vurdere om tiltaket utløser ny behandling etter vannressursloven. 

 

Konklusjon 

NVE har ingen merknader til at det gis dispensasjon til inngrep nærmere vassdraget 

om kantsonen opprettholdes. Søker må kunne vise at tomten er trygg og tilfredsstiller 

kravene i TEK 17 kap. 7, § 7 - 3. NVE anbefaler ikke at det gis dispensasjon før ree l l 

fare er utredet. 

 

Sametinget, brev datert 25.1.2019 –  

Samiske kulturminner er avklart i forbindelse med tidligere dispensasjons søknad og 

reguleringsplanprosess for Laksefjord AS anlegg i Friarfjord. Sametinget har derfor 

ingen merknader til søknaden. 

 

Finnmarks fylkeskommune har ikke svart innenfor fristen, og det antas derfor at de ikke har 

noen merknader til søknaden. 

 

 

Reindrift:  

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

reinbeiteinteresser som kan bli berørt av tiltaket. Kommunen antar at søknaden ikke vil 

berører reindriftsinteressene da dette er snakk om et område som ligger innenfor et regulert 

område avsatt til omsøkt tiltak.  

 

Kulturminner:  

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

Søk er utført på gnr/ bnr/ fnr i Riksantikvarens kulturminnebase og Matrikkelens SEFRAK-

register.  

Lokalitet 37311; Hustufter og gravrøyser fra yngre steinalderen.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Omsøkte område ligger i et område som anses for utenfor fare for flom/ overflatevann, 

utglidning og skredfare. Det er heller ikke naturlige eller menneskeskapte forhold som 

medfører fare for helse og sikkerhet som kommunen kjenner til.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  

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

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slikt foreligger.  

 

Naturmangfoldloven, naturmiljø og landskap:  
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De viktigste paragrafene i Naturmangfoldloven er §§ 8 – 12. Av lovens § 7 Prinsipper for 

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

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

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

fremgå av beslutningen.  

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

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

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

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

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

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

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

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

Det er registrert følgende oppføring av arter i distriktet:  

 EN – Sterkt truet, Polarsnipe «Calidris canutus»  

 VU – Sårbar, Hettemåke «Chroicocephalus ridibundus»  

 NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

 NT – Nær truet, Ærfugl «Somateria mollissima»  

 NT – Nær truet, Havelle «Clangula hyemalis»  

Karttjenestene «Artskart» og «Naturbase» viser at det planlagte tiltaket ikke kommer i 

berøring med sårbare arter eller naturtyper. Det er ikke kommet fram opplysninger i 

saken som skulle tyde på at det utover dette finnes arter eller naturtyper direkte knyttet 

til området. Kravet etter § 8 om at saken skal basere seg på eksisterende og tilgjengelig 

kunnskap er dermed oppfylt.  

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

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

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

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

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

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Det planlagte tiltaket vil skje i et område som allerede er berørt. Vi mener at § 9 er 

oppfylt. Den sentrale ordlyden om at: «Foreligger en risiko for alvorlig eller 

irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som 

begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningsvedtak» vurderer vi ikke er 

aktuell i denne saken da det er klart at kunnskapen er god nok vedrørende plan- og 

influensområdets naturverdier til å si at en irreversibel skade på naturmangfoldet ikke 

vil skje som følge av tiltaket.  

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 

økosystemet er eller vil bli utsatt for.  
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Vurdering:  

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

Området er i dag i bruk og planlagte tiltak er av begrenset omfang og vil ikke vesentlig 

forverre situasjonen for økosystemet i området. Når det gjelder den samlede 

belastningen sees det ikke at tiltaket vil øke belastningen i forhold til i dag.  

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom det ikke er urimelig ut fra tiltakets og 

skadens karakter.  

 

Vurdering:  

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

opp et tilbygg 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 er allerede i bruk i dag. Utfra dette menes det at det benyttes 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som gir det beste samfunnsmessige 

resultatet.  

 

Konklusjon:  

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

tilbygg til eksisterende bygning ikke vil medføre en negativ innvirkning på 

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

tiltaket. 

 

 

Vurdering: 

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

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

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

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

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

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

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

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

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.  

 

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

fra reguleringsplan RPL 2022201401 Friarfjordvannet til utløp i Friarfjorden sin bestemmelse 

§ 2.1 c) Generell byggegrense på 4,0 meter gjelder fra tomtegrense og § 4.1. d) I LNFR 1 er 
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generell bygge-/ tiltaksgrense mot Friarfjordelva 30 m. Dispensasjonen gjelder for oppføring 

av tilbygg (TOG 2.2) til eksisterende settefiskanlegg for Laksefjord AS på eiendommen gnr. 

20 bnr. 11 i Friarfjorden.  

 

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 

næringsbebyggelse (N). Her tillates oppført bygninger og anlegg for landbasert oppdrett av 

settefisk. Tilstøtende LNFR1 område tillates oppføring av spredt bolig- og næringsbebyggelse. 

Etter kommunens helhetsvurdering vil ikke planlagte tiltak stride med verken lovens eller 

reguleringsplanens formålsbestemmelse.   

 

Fordeler med tiltaket:  

 Får utnyttet området med mindre avvik. 

 Bygningene vil få et helhetlig preg og samlet mot eksisterende industri. 

 Begrenset tilgang for publikum og er derfor ikke benyttet av allmenne interesser. 

 God næringsutvikling. 

 

Ulemper med tiltaket:  

 Oppføring av tiltak nærmere Friarfjordelva enn 30 m. 

 Mulig presedens i forhold til andre områder.  

 

I det aktuelle området som det planlegges oppføring av tilbygg TOG 2.2 er det ingen andre 

interesser enn søkers eksisterende industri. Dette betyr at de allmenne interessene i området er 

minimale. NVE har i sin uttalelse konkludert med at de ikke har merknader så lenge 

kantsonen mot vassdraget opprettholdes. Søker har tidligere fått tillatelser for fyllinger og 

utgravinger i området. Kommunen forutsetter at de grunntekniske forhold blir ivaretatt.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke det planlagte tilbygget skape vesentlige ulemper for 

området. Så lenge det tas hensyn til kantsonen mot vassdrag og tilfredsstillende tiltak mot 

grunnforholdene. Området har lav verdi for allmenn ferdsel og området inngår i gjeldende 

reguleringsplan. Dispensasjonen sees heller ikke å ha vesentlig presedens for andre tiltak i 

kommunen. Tiltakene vil heller ikke vesentlig tilsidesette formålet i plan- og bygningsloven 

eller reguleringsplan.  

 

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

dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse § 2.1 om generell byggegrense på 4 m og § 

4.1 d) om generell bygg- / tiltaksgrense mot Friarfjordelva på 30 m for oppføring av tilbygg 

TOG 2.2. Tiltakene ligger tett tilknyttet eksisterende industribygning og området er ikke i 

bruk av allmenn ferdsel. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og intensjonen ved 

gjeldende reguleringsplan og formålet i plan- og bygningsloven.  

 

Det anbefales at dispensasjon gis for omsøkte tiltak. 
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34/7 - DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK FOR BRUKSENDRING OG 

OMBYGGING AV EKSISTERENDE BUTIKKBYGNING I DYFJORD 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 34/7  

Arkivsaksnr.: 18/1260    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 6/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 12.02.2019  

 

Innstilling: 

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

datert 11.12.2018, fra kommunens arealplan. Søknaden gjelder bruksendring og 

ombygging av eksisterende butikklokale til serveringssted i et område avsatt til 

tettstedsområde med krav om utarbeidelse av reguleringsplan. Samt søknad om 

tillatelse til tiltak for bruksendring og nødvendig endring av bygning, jfr. Pbl § 20-1 b) 

og d). 

 

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

bestemmelse om krav til utarbeidelse av reguleringsplan for fremtidig tettsted Dyfjord 

for bruksendring av eksisterende butikk til serveringssted på eiendommen gnr. 34 bnr. 

7, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med dispensasjon for bruksendring av butikkbygningen til serveringssted. Butikken er 

i dag en viktig møteplass i Dyfjord og vil fremdeles bli dette etter bruksendringen til 

serveringssted. Samtidig vil et serveringsted være en positiv utvikling for et lite 

samfunn. 

 

3. Det gis rammetillatelse for bruksendring og ombygginger av tidligere butikk til 

serveringssted på eiendommen gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord, jfr. Pbl § 20-1 b) og e). 

 

4. Vilkår for dispensasjonen og byggetillatelsen:  

 Arbeidstilsynets samtykke må foreligge før det kan søkes kommunen om 

igangsettingstillatelse for tiltaket, jfr. Pbl § 21-4 3.ledd og § 21-5. 

 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. 

 Tilknytning til offentlig vann- og avløpsledning skal gjøres i samråd med 

Lebesby kommune v/ Teknisk etat. 

 Ethvert produkt som skal inngå i et byggverk, skal ha forsvarlige egenskaper. 

Produsent eller dennes representant skal sørge for at egenskapene til produktet 

dokumenteres, og er forpliktet til å gi de opplysninger til tilsynsmyndigheten 

som er nødvendige for utøvelse av tilsyn med produktets egenskaper. 

Departementet utpeker tilsynsmyndighet, jfr. Pbl § 29-7. 
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 Byggetillatelsen og dispensasjonen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt 

i gang innen 3 år. Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles over lengre tid 

enn 2 år, jfr. PBL § 21-9. 

 

5. Kulturminner  

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

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

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

berøre kulturminnet.  

 

6. 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 tillatelse og dispensasjon, datert 11.12.2018. 

2. Vedlegg byggesak – bruksendring butikk Dyfjord, brev datert 11.12.2018. 

3. Tegninger. 

4. Situasjonskart 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

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

19-1, fra kommunens arealplan. Søknaden gjelder bruksendring og ombygging av eksisterende 

butikklokale til serveringssted i et område avsatt til tettstedsområde med krav om utarbeidelse 

av reguleringsplan. Bygget ligger tett opp til Fv. 241 som går gjennom Dyfjord. Samtidig 

søkes det om tillatelse til tiltak for bruksendring og nødvendig endring av bygning, jfr. Pbl § 

20-1 b) og d). 

 

Opplysninger fra matrikkelen:  

Søker:     Lyder fisk Dyfjord AS, 9717 Veidnesklubben 

Beliggenhet:    gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord, Lebesby kommune  

Koordinat:    Euref89 UTM 35, N – 7 866 109, Ø – 508 227  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan 1999-2011 (Kp 2022200301). Her er 

området definert som tettestedsområde, følgende bestemmelse gjelder:  

Tettstedsområde  

 



  Sak 6/19 

 

 Side 23 av 34   

 

«Innenfor de på planen viste tettstedsområder kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- 

og bygningsloven §§ 81, 86a og 93, samt fradeling til slike formål, ikke finne sted før 

området inngår i reguleringsplan.»  

 

På bakgrunn av dette vil omsøkte bruksendring være avhengig av dispensasjon fra kravet om 

utarbeidelse av reguleringsplan.  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

Tilgjengelig info om gjeldene kommuneplan vedtatt 12.12.03 viser at området er utlagt 

som byggeområde etter gammel lov, (underformål tettstedsbebyggelse – fremtid). I 

bestemmelsene settes det krav om alle tiltak utløser krav om reguleringsplan. Vi finner 

dette kravet urimelig og søker derfor dispensasjon fra gjeldende arealplan med 

følgende begrunnelse. 

 

PBL § 19-2 krever at 2 vilkår må være oppfylt for at det kan gis dispensasjon, 

vesentlig tilsidesettelse og overvekt av fordeler 

 

1. Vesentlig tilsidesettelse 

Det antas at bestemmelsene i gjeldende plan er fra 1997. Gjennom arbeid med 

kommunale planer gjennom flere tiår er vi ukjent med at det stilles så absolutte krav 

om at alle søknadspliktige tiltak utløser krav om reguleringsplan. Det er derfor 

vanskelig å forstå hva som var hensikten med et slikt krav, men vi må anta at det 

skyldes at bebyggelsen i Dyfjord er svært tett og at ethvert byggetiltak derfor kan få 

konsekvenser for andre både mht. trafikk, utsikt, parkering mm. Samtidig hadde 

kommunen kanskje begrenset plankapasitet til å utarbeide mer spesifikke 

bestemmelser. Da synes der rimelig å kreve at en evt. utbygger (da særlig eier av 

fiskebruket) utarbeidet reg.plan for evt. utvidelser/ utbygging. 

 

I dette tilfelle dreier det seg altså ikke om utvidelse av bygg (med unntak av en mindre 

terrasse som isolert sett ikke er søknadspliktig) men foreta nødvendige tilpassinger for 

å imøtekomme ulike myndighetskrav. Det omfatter bl.a. nødvendig godkjenning av 

Arbeidstilsynet og registreringsplikt hos mattilsynet. Bygget vil altså delvis ivareta 

behov for salg av matvarer og for øvrig benyttes til å imøtekomme diverse service 

behov for drift av fiskebruket. Dette kan ikke anses som vesentlig tilsidesettelse av 

bestemmelsen det dispenseres fra, og hensynene i formålsbestemmelsen blir ikke 

vesentlig tilsidesatt. 

 

2. Overvekt av fordeler 

Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. Ved dispensasjon fra loven, forskriftene til loven eller fra plan, skal det 

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

tilgjengelighet. Det skal også legges særlig vekt på statlige og regionale rammer og 

mål. 

 

Aktuell utbygging vil helt klart ha positive konsekvenser for både helse, miljø, 

sikkerhet og tilgjengelighet. Hygieniske krav til matlaging til matlaging vil bli sikret, 

det blir toaletter for alle brukere, brannkrav vil bli utbedret og UU krav vil bli 

imøtekommet. 
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Ombyggingen vil forhåpentligvis bidra til å sikre drifta ved bruket og dermed nye 

arbeidsplasser som er både lokale og nasjonale mål. Det er ikke mulig å se for seg at 

den nye bruken av bygget medfører noen negative konsekvenser, men det har en 

overvekt av fordeler. Samlet sett er derfor begge kravene i PBL § 19-2 for å vurdere 

dispensasjon imøtekommet. 

 

Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 21.12.2018 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 25. januar 2019. Følgende uttalelser 

er kommet inn: 

 

Finnmark fylkeskommune, brev av 8.1.2019 – 

Planfaglig uttalelse 

Finnmark fylkeskommune støtter Lebesby kommune sin vurdering og har ingen 

ytterligere planfaglige merknader til søknaden. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse nyere tid/ bygningsvern 

Bygningen er ikke SEFRAK-registrert eller på annen måte vurdert av Finnmark 

fylkeskommune å være verneverdig. Vi har derfor ingen merknader som gjelder 

bygningsvern til tiltaket. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse arkeologi 

Kultur., kulturminne- og miljøavdelinga kjenner ikke til automatisk freda kulturminner 

innafor det aktuelle området og har derfor ingen merknader til tiltaket. 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, brev datert 9.1.2019 –  

Fylkesmannen har ingen merknader til søknaden. 

 

Sametinget, brev datert 25.1.2019 –  

Det søkes om tillatelse for bruksendring og ombygging av eksisterende bygning. 

Sametinget har derfor ingen merknader til søknaden. 

 

Statens vegvesen region nord 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.  

 

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.  
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Allmenne friluftsinteresser:  

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

Lebesby kommune kjenner til at veien gjennom området benyttes av innbyggerne som turvei 

for trim og rekreasjon.  

 

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, Beririsk «Carduelis flavirostris»  

 

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

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

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

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

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

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

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

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

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

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Saken gjelder bruksendring av eksisterende butikk til serveringssted på stedet Dyfjord. 

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.  
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§ 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 bruksendring av eksisterende butikk til serveringssted 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 planlagte tiltak 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 butikk til serveringssted 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 bruksendring 

av eksisterende butikk til serveringssted 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 
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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 bruksendring og ombygging av eksisterende 

butikklokale til serveringssted i et område avsatt til tettstedsområde med krav om utarbeidelse 

av reguleringsplan. Bygget ligger tett opp til Fv. 241 som går gjennom Dyfjord.  

 

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 

fremtidig tettstedsbebyggelse med krav om utarbeidelse av reguleringsplan. I dag benyttes 

bygningen som bruktbutikk og salgssted med mulighet for lett servering. Det planlegges her 

en ombygging av eksisterende bygning for å tilfredsstille denne for bruk som serveringssted. 

Etter kommunens vurdering vil ikke den planlagte bruksendringen av bygningen fra butikk til 

serveringssted verken i utforming og egnethet vesentlig tilsidesette planens 

formålsbestemmelse. 

 

Fordeler med tiltaket:  

 Tilby matservering for fiskerne og lokal befolkningen. 

 Opprette en felles lokal møteplass.  

 Benytter eksisterende bygningsmasse som ombygges til formålet. 

 

Ulemper med tiltaket:  

 Presedens  

 

Etter kommunens vurdering vil det at enn benytter en eksisterende bygning som er plassert 

midt inni Dyfjord overgå de ulemper tiltaket medfører lokalt dyreliv. Det sees heller ikke at 

det skapes nevneverdig presedens i saken da bygget allerede er benyttet til butikkvirksomhet.  

 

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

dispensasjon for bruksendring av butikkbygningen til serveringssted. Butikken er i dag en 

viktig møteplass i Dyfjord og vil fremdeles bli dette etter bruksendringen til serveringssted. 

Samtidig vil et serveringsted være en positiv utvikling for et lite samfunn. 

 

Det anbefales at dispensasjon gis for omsøkte tiltak. Det anbefales samtidig at det gis 

rammetillatelse for tiltaket da det foreløpig ikke er mottatt samtykke fra Arbeidstilsynet for 

tiltaket, jfr. Pbl § 21-5. 

 

§ 21-5 Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt 

Når tiltaket er betinget av tillatelse eller samtykke fra annen myndighet, eller når 

planer for tiltaket skal fremlegges fram for slik myndighet, kan kommunen vente med å 

avgjøre saken inntil det foreligger avgjørelse eller samtykke som nevnt. Kommunen 

kan også gi rammetillatelse innenfor sitt myndighetsområde, med forbehold om at 

igangsettingstillatelse ikke vil bli gitt før forholdet til andre myndigheter er brakt i 

orden, jf. § 21-4 tredje ledd. 
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Ansvarlig søker har oversendt søknad til Arbeidstilsynet den 12.12.2018 i følge vedlegg på 

mottatte søknad. 
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OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEGADRESSER I LEBESBY 

KOMMUNE - OMRÅDEADRESSER 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: Q80  

Arkivsaksnr.: 16/302    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 40/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 19.06.2018  

PS 7/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 12.02.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Med hjemmel i Matrikkellova av 17.6.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn 

av 18.5.1990 vedtar kommunestyret i Lebesby kommune følgende adressenavn i kommunen. 

 

 
VEI 

NR 

Områdenavn / 

Veinavn 
Vedtatt Adressenavn 

      
1 område Flyndrevika 

2 område Bjørnvika 

4 område Kvitnakken 

5 område Mollvika 

6 område Seglvika 

7 område Kjemkeila 

8 område Laukvika 

9 område Garte 

10 område Gartemolla 

11 område Kifjordbotn 

13 område Austerbotn 

14 område Nordfjellvannan 

15 område Portvika 

16 område Gammelvika 

17 område Vika 

18 område Djupvika 

19 område Nordmannset 

20 område Siktvika 

21 område Ettervika 

23 område Ersvåg 

24 område Hovdenakken 

25 område Mårøya 

26 område Vinterplassen 

27 område Sørfjorden 

28 område Vardnes 

29 område Jordelva 

31 område Krampeneset 

33 område Geitvannet 
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34 område Steinvannet 

35 område Langholmen 

36 område Grasdal 

37 område Jernvannet 

38 område Eikvika 

39 område Sommarvika 

40 område Bonøya 

41 område Jerkum 

42 område Elvevika 

43 område Laksefjordbotn 

44 område Komagvannet 

45 område Laksefjordvidda 

49 område Kunesdalen 

50 område Leirbukta 

51 område Bukta 

52 område Båtvika 

53 område Klokkarvika 

54 område Skovika 

55 område Reinagnvika 

56 område Jernkeila 

57 område Kjeldebukta 

58 område Korsnesbukta 

59 område Stordalen 

60 område Masterneset 

61 område Aronneset 

62 område Skjelvika 

63 område Veidnesdalen 

64 område Kjæsvannet 

65 område Stormyra 

66 område Nordmannsvika 

68 område Godvika 

69 område Tømmervika 

70 område Grunnvika 

72 område Nubbenesbukta 

73 område Hellarvika 

74 område Sørenkeila 

75 område Sværholt 

76 Vei - Tettsted Hamnveien 

77 Vei - Tettsted Skytterveien 

78 Vei - Tettsted Oterveien 

79 Vei - Tettsted Tørrfiskveien 

80 Vei - Tettsted Karlmyrveien 

81 Vei - Tettsted Teistveien 

82 Vei - Tettsted Kirkenesveien 

83 Vei - Tettsted Vardeveien 

84 Vei - Tettsted Øverbygdveien 

85 Vei - Tettsted Stallnesveien 

86 Vei - Tettsted Sørliveien 
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87 Vei - Tettsted Storfjordveien 

88 Vei - Tettsted Elveliveien 

90 Vei - Tettsted Kunesveien 

91 Vei - Tettsted Gamle Posthusveien 

92 Vei - Tettsted Henrikbuktveien 

93 Vei - Tettsted Steinbuktveien 

94 Vei - Tettsted Øverveien 

95 Vei - Tettsted Elvejordveien  

96 Vei - Tettsted Holmbuktveien 

97 Vei - Distrikt Landkombergveien 

98 Vei - Distrikt Mannhøgdveien 

99 Vei - Distrikt Brenngamveien 

100 Vei - Distrikt Movikveien 

101 Vei - Distrikt Kifjordveien 

102 Vei - Distrikt Kifjordsletta 

103 Vei – Distrikt Vindmølleveien 

104 Vei - Distrikt Oksevågveien 

105 Vei - Distrikt Sørbotnveien 

106 Vei - Distrikt Eidsfjordveien 

107 Vei - Distrikt Smielvdalsveien 

108 Vei - Distrikt Store Torskefjord-veien 

109 Vei - Distrikt Lille Torskefjord-veien 

110 Vei - Distrikt Jervveien 

111 Vei - Distrikt Martadalsveien 

112 Vei - Distrikt Elvebakken 

113 Vei - Distrikt Kalakveien 

114 Vei - Distrikt Kalakklubbveien 

115 Vei - Distrikt Oldervikveien 

116 Vei - Distrikt Nyrudveien 

117 Vei - Distrikt Skogvikveien 

118 Vei - Distrikt Trollbuktveien 

119 Vei - Distrikt Ifjordveien 

120 Vei - Distrikt Ifjorddalsveien 

121 Vei - Distrikt Kuvassveien 

122 Vei - Distrikt Fjellvåkveien 

123 Vei - Distrikt Ørneveien 

124 Vei - Distrikt Rypeveien 

125 Vei - Distrikt Holmeveien 

126 Vei - Distrikt Friarfjordveien 

127 Vei - Distrikt Nyheimveien 

128 Vei - Distrikt Hammarnesveien 

129 Vei - Distrikt Bergvassveien 

130 Vei - Distrikt Tårnvikveien 

131 Vei - Distrikt Landersfjordveien 

132 Vei - Distrikt Landersfjordneset 

133 Vei - Distrikt Sommarsetveien 

134 Vei – Distrikt Adamsfjordveien 

139 Vei - Distrikt Børselvfjellveien 

140 Vei - Distrikt Vassbergveien 

 

Klagerett 
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Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 10 påklages av de som etter § 5 første ledd 

bokstav a) – c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. 

 

Klageretten gjelder ikke vedtatt parsellinndeling og navnevalg. 

 

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at klagen er 

postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi 

vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for 

klagen. 

 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 19.06.2018 sak 40/18 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriften kap. 12 sendes forslag til nye 

adressenavn ut på høring til lag og foreninger, samt utleggelse av adresseforslagene for 

kommunens øvrige befolkning. 

 

Vedlegg: 

1. Kart over adresseområder. 

2. Forslag til vedtak av adressenavn. 

3. Språkrådets tilråding til de norske navneforslagene. 

4. Oversikt over innkommende forslag til adressenavn og merknader fra kommunen. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Hensikten med å vedta nye navn er at alle boenhetene skal tildeles adressenummer. 

Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og varelevering. Behovet for 

veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet økt bruk av GPS til 

bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For 

å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, 

er å tildele vei- / områdenavn.  

 

Navn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

veinavn. Vei- / områdenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Navn skal heller ikke velges ut fra 

markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdende med å bruke, og man kan 

ikke bruke navn på nålevende personer, det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons død før 

navnet tas i bruk i en adresse.  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 
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Vurdering: 

Stedsnavntjenesten som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavna og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. Kommunen skal melde inn alle endelige navnevedtak til SSR, jf. 

stedsnavnloven § 12. 

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 

 

I dette saksfremlegget er det lagt frem forslag til vedtak på adressenavn for 125 av 140 

parseller, foruten om følgende: 

 

- Adresseparsell nr: 3, 12, 22, 30, 32, 67 og 71. Disse parsellene har Språkrådet bedt 

Kartverket om å opprette formell navnesak for å avklare korrekt skrivemåte for 

navnene. 

- Adresseparsell nr: 46, 47, 48, 89, 135, 136, 137 og 138. Her er det også foreslått 

samiske navn og kommunen har ikke mottatt tilråding fra Samisk språkråd ennå.  

 

Adresseparsellene har vært på høring i perioden 20.7.2018 til 2.9.2018.  

Høringsbrev ble sendt direkte til: 

 

- Kjøllefjord pensjonistforening 

- Lebesby bygdelag 

- Kunes bygdelag 

- Veidnes bygdelag 

- Skjøtningberg vel 

- Reinbeitedistriktene: 9, 13, 14 og 14A 

 

Samtidig ble det annonsert den 23.7.2018 i avisene Finnmarken og Sagat. Samt på 

kommunens hjemmeside. 

 

I vedleggene ligger følgende: 

 

1. Kart over adresseområder:  

Kart som viser plasseringen av parseller som skal navnsettes. 

 

2. Forslag til vedtak av adressenavn:  

Oversikt som viser hvilke forslag som forelå etter høring, Hvilke tilrådinger med 

merknader som er kommet fra Språkrådet. Samt forslag til vedtak av adressenavn. 

 

3. Språkrådets tilråding til de norske navneforslagene: 

Dette er skjemaene som kommunen mottok fra Språkrådet i forhold til forslag til navn. 
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4. Oversikt over innkommende forslag til adressenavn og merknader fra kommunen: 

Her er en opplisting av innkommende forslag med påført vurdering fra kommunen. 

Det er ikke medtatt inn i saksfremlegget på grunn av størrelsen. 

 

Det anbefales at de forslag til navn som er fremlagt vedtas av kommunestyret. 

 

Dersom kommunestyret ønsker å vedta nye navn for adresseparseller som ikke fremgår av 

listen for forslag eller listen for tilråding fra Språkrådet bes det om at adresseparsellen tas ut 

av vedtaket og oversendes teknisk etat for ny utredning. Teknisk etat vil da be om ny tilråding 

fra Språkrådet og i etterkant lage ny sak til kommunestyret for vedtak. 

 

Dersom kommunestyret allikevel vedtar nye adressenavn som ikke på forhånd er avklart med 

språkrådet informeres det om at disse da har klagerett, samt mulighet til å kreve navnet 

behandlet som formell navnesak hos kartverket.  

 

 

 

 


