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  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR 

PLAN - TEKNISK OG MILJØ 14.5.19  

 

PS  20/19 19/444   

  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

EKSTRAORDINÆRT MØTE I PLAN- TEKNISK OG MILJØ 

23.4.19  

 

PS  21/19 19/337   

  20/1 DISPENSASJON FOR YTTERLIGERE UTTAK AV 5100 

FM3 FRA KUVANN MASSETAK  

 

PS  22/19 19/237   

  14/1/10 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV 

MIDLERTIDIG BRAKKERIGG I INNTIL 2 ÅR PÅ KUNES  

 

PS  23/19 18/1041   
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GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK 

OG MILJØ 14.5.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/434    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 18/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 14.05.2019  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 14.5.19 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Plan-Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 14.5.19. 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 6.5.19, 8 dager før møtedato.  
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK 

OG MILJØ 14.5.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/443    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 19/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 14.05.2019  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 14.5.19 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Plan-Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 14.5.19 

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

den 6.5.19. Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 6.5.19, 8 dager før 

møtedato.  
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE I 

PLAN- TEKNISK OG MILJØ 23.4.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/444    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 20/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 14.05.2019  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan-Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møtet i utvalget den 23.4.19 

 

 

Vedlegg: 

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

23.04.2019 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoll var publisert etter møtet 23.4.19 og skal godkjennes i utvalget i 

påfølgende møte.  
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20/1 DISPENSASJON FOR YTTERLIGERE UTTAK AV 5100 FM3 FRA KUVANN 

MASSETAK 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 20/1  

Arkivsaksnr.: 19/337    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 21/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 14.05.2019  

 

Innstilling: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon datert 28.3.2019, etter Plan- og 

bygningsloven (Pbl) § 19-1, fra kommuneplanens arealdel. Søknaden gjelder uttak av 

5 100 fm3 masser og deponering i avsatt område for råstoffutvinning i 

kommuneplanen, men hvor det kreves utarbeidelse av reguleringsplan dersom grensen 

for 1 000 m2 (1 dekar) eller 5 000 m3 overskrides og for eksisterende uttak som 

utvides over nevnte grenser. Søknaden gjelder massetak ved Kuvann gnr. 20 bnr. 1 ved 

Ifjord. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommunens arealplan (KPL 2022-2003-01) sin bestemmelse 

og fra plan- og bygningslovens § 12-1 3. ledd om krav til utarbeidelse av 

reguleringsplan. Det gis tillatelse til økning av uttak med 5 100 fm3 og deponering av 

5 000 m3 rene sand masser i eksisterende massetak ved Kuvann (GID 20/1), jfr. Pbl § 

19-2. Det gis ikke tillatelse til deponering av leirholdige masser ved Kuvann massetak. 

 

Ut fra en samlet vurdering menes det at et uttak på totalt ca. 9 900 fm3 ved Kuvann 

massetak ikke vesentlig vil tilsidesette gjeldende kommuneplan. Når det gjelder 

deponering av rene masser i området mener kommune at det å deponere 5 000 m3 

sand masser ikke vil være til hinder, men det å deponere 6 000 m3 leirmasser ikke vil 

være tilrådende. Størrelsen av uttaket er nå av en slik størrelse at de tilførte rene sand 

masser må benyttes til å avrette bruddområdet og massetaket avsluttes inntil det 

foreligger godkjent detaljreguleringsplan for området. Dette for å påse at området har 

en sikret yttergrense, avslutning, istandsetting av landskapet og etterbruk i tråd med 

Plan- og bygningsloven. 

 

3. Vilkår for tillatelsen: 

 Dersom det planlegges ytterligere uttak utover de tillate 9 900 fm3 skal det 

utarbeides detaljreguleringsplan i tråd med gjeldende kommuneplan og Plan- og 

bygningsloven § 12-1, 3. ledd. 

 Anleggsområdet skal sikres med nødvendig varsling, vei sperring og eventuelt 

inngjerding der massetaket kan være en fare for dyr og allmenn ferdsel.  

 Jord- og smuss på kjøretøy som benyttes til transport til og fra steinbruddet, må 

fjernes før utkjøring på fylkesvegen slik at kjørebanen på fylkesvegen ikke blir 

tilsmusset. 

 Avslutning av uttaket skal bruddsidene avtrappes på en måte som gjør at de kan 

påføres løsmasser og skal plantes til med stedegen vegetasjon. Revegetering og 

istandsetting skal skje senest 2 år etter siste uttak av stein. Det skal i tillegg 
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tilstrebes å utforme terrenget slik at uttaket blir minst mulig skjemmende og 

iøynefallende. Avslutningen av bruddet etter uttak skal utføres på en slik måte at 

det ikke utgjør fare for liv og helse. Ved avslutning av massetak skal det samtidig 

påsees at denne ikke utføres på en slik måte at fremtidig uttak hindres. 

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

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

 Ved uttak av masser over 500 m3 skal tiltakshaver sende melding til Direktoratet 

for mineralforvaltning minst 30 dager før oppstart av drift. Det minnes samtidig 

om at dersom uttaket medfører at det samlede uttaket overskrider 10 000 m3 skal 

det søkes driftskonsesjon iht. minerallovens § 43 for uttak iverksettes.  

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

forurensningsloven.  

 Det må avklares med Statens vegvesen om utforming og tillatelse for eventuelt 

oppgradering av avkjørsel til Fv. 98.  

 

4. Skulle det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/ spor som 

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

kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om Kulturminner 

(kml.) § 8 annet ledd.  

 

5. Klagerett  

 

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

skal sendes Lebesby kommune.  

 

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

 

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

de grunner som anføres klagen.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, datert 28.3.2019. 

2. Oversiktskart 

3. Utsnitt av kommuneplanen 

4. Uttalelse fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, datert 23.4.2019. 

5. Uttalelse fra Finnmarkseiendommen, brev datert 24.4.2019. 

6. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 2.5.2019. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

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

19-1, fra kommuneplanens arealdel. Søknaden gjelder uttak av 5 100 fm3 masser fra avsatt 

område for massetak i kommuneplanen, men hvor det kreves utarbeidelse av reguleringsplan 

dersom grensen for 1 000 m2 (1 dekar) eller 5 000 m3 overskrides og for eksisterende uttak 
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som utvides over nevnte grenser. Søknaden gjelder massetak ved Kuvann gnr. 20 bnr. 1 ved 

Ifjord.  

 

Lebesby kommune har tidligere mottatt dispensasjon fra samme søker for uttak ved Kuvann 

massetak. Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) gav i møte den 6.3.2018, Vedtaksnr: PS 

13/18, dispensasjon for uttak av 3 000 fm3 masser fra eksisterende massetak ved Kuvann. I 

ettertid ble det gitt endring av tillatelsen for ytterligere uttak av ca. 1 800 fm3 fra massetaket, 

vedtaksnr: DS 21/18 datert 16.5.2018. Dette betyr at det samlede uttak som tidligere er tillatt 

utgjør ca. 4 800 fm3 (ca. 5 000 fm3 masser tillatt i vedtak DS 21/18).  

 

Opplysninger fra Matrikkelen:  

Søker:    Paulsen Entreprenør AS, Postboks 221, 9711 Lakselv  

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

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

 

Planstatus for området:  

Det aktuelle området er i kommunens arealplan, Kpl 2022-2003-01, definert som område for 

råstoffutvinning. Følgende bestemmelse i planen får betydning for deres søknad:  

 

Områder for Råstoffutvinning  

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

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

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

reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Bygningsrådet avgjør hvilke av de to plantyper 

som skal benyttes.  

 

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

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

om etappevis avslutning, istandsetting av landskapet og etterbruk.»  

 

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

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

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

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

utarbeidelse av reguleringsplan i gjeldende kommuneplan.  

 

Det totale uttaket fra feltet vil med tidligere godkjent uttak utgjøre: ca. 4 800 fm2 + 5 100 fm3 

= ca. 9 900 fm3. Samtidig søkes det om deponering av 5 000 m3 sand masser og 6 000 m3 leir 

masser. (NB dette inneholder ikke tidligere uttak gjort av andre aktører) 

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«Det søkes om uttak av 5 100 fm3 stein fra massetak Kuvann til prosjekt i Friarfjord tog 2.2 

utvidelse av smoltanlegg til Laksefjord AS. Søker samtidig om deponering av rene masser i 

Kuvann massetak. 5 000 m3 sand masser og 6 000 m3 leir masser.  

 

Uttalelser fra sektormyndighetene: 

Den 2.4.2019 ble søknaden sendt ut på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 30. april 2019. Følgende uttalelser er 

kommet inn: 
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Reinbeitedistrikt 13, mail datert 3.4.2019; 

 

Distriktsstyret har ingen merknader til disp. søknaden. 

 

Statens vegvesen, Veg avdeling Finnmark, mail datert 10.4.2019; 

 

Statens vegvesen, plan og forvaltning, har ingen merknader til 20/1 Dispensasjon for 

ytterligere uttak av 5100 fm3 masser og deponering ved Kuvann. 

 

Sametinget, brev datert 12.4.2019; 

 

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 tiltaket. 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, brev datert 23.4.2019; 

 

 

Området er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanen. Bruken av arealene er med 

det mer eller mindre avklart. Kommunen har imidlertid satt krav om reguleringsplan 

om uttaket overskrider en viss grense. Ved denne søknaden blir denne grensen 

overskredet. Vi antar at dette kravet er satt for å sikre yttergrenser, avslutning, 

istandsetting av landskap og etterbruk med mer. At det skal legges vekt på langsiktige 

løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn, jf. plan og bygningsloven § 1-1.  

 

Slik vi ser det bør kommunen vurdere å holde fast ved kravet om reguleringsplan. 

 

Finnmarkseiendommen, brev datert 24.4.2019; 

 

Søker har fra før deponert sand- og leirholdige masser fra smoltanlegget til Laksefjord 

AS i Kuvann massetak. Området som er berørt av massetak er nå også berørt av 

deponering. Det søkes om deponering av i alt 11 mmm m3 sand og leirholdig masser 

(rene masser) i forbindelse med «tog II». Dette kommer i tillegg til allerede deponerte 

masser. Deponimasser vil overstige det samlede uttaket på 9 900 m3. 

 

Ved deponering av leirholdige masser i Kuvann massetak vil senere tilgang til 

råstoffressursen (steinmasser) være vanskelig. Dersom steinbruddet vurderes som 

særlig viktig for tilgang til kortreiste steinmasser, bør det ikke gis tillatelse til videre 

deponering av leirholdige masser her. En søknad om dispensasjon fra kravet om 

reguleringsplan bør ikke hindre at kommunen også gjøre denne vurderingen. 

 

FeFo er kjent med at det er et stort behov for deponering av masser i forbindelse med 

industriell utbygging i området. I dette tilfellet må kommunen også vurdere om 

deponeringen i seg selv er et tiltak som skal behandles etter plan- og bygningsloven. 

Dersom tillatelse gis, må det settes en volumbegrensning på totalt tillatt tilkjørt masser. 

Etter endt uttak og deponering bør det også stilles krav om endelig nedlegging av 

uttaket. 
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Denne høringen gjelder dispensasjon fra kravet om reguleringsplan. FeFo vil likevel 

påpeke at deponering av leirholdige masser i en tid kan utsette mennesker og dyr for 

fare. Det bør derfor stilles krav til sikring. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning, mail datert 26.4.2019; 

 

Vi skulle gjerne hatt mer tid til å behandle denne saken da der er noen vurderinger vi 

må gjøre i felleskap. Er det mulighet for å få utsatt fristen noen dager? Ei uke lengre 

hadde hjulpet. 

 

Lebesby kommune har svart tilbake pr. mail den 29.4.2019. 

«Lebesby kommune kan dermed gi Direktoratet for mineralforvaltning utsettelse av 

uttalelse til innen torsdag 2. mai.  

 

Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 2.5.2019; 

 

Mineralloven 

Ifølge høringsbrev fra kommunen er det tidligere gitt dispensasjon for uttak av 4800 

m3. Dersom uttaket utvides med et uttak på ytterligere 5100 m3, er det nært opptil 

grensa for krav om driftskonsesjon. I den grad samlet uttak kan komme til å overskride 

10 000 m3, vil uttaket være konsesjonspliktig etter mineralloven § 43, og 

konsesjonssøknad må sendes til DMF. 

 

Uttalelse fra DMF 

På grunnlag av oversendte dokumenter som redegjør for et samlet uttak på 9 900 m³ 

finner ikke DMF grunnlag for å fraråde at kommunen gir dispensasjon fra plankravet. 

Vi anbefaler likevel at en innstilling om å innvilge dispensasjon fra plan- og 

bygningsloven følges av nødvendige vilkår for drift, skjerming, sikring og for 

etterbruken av området. Det bør vurderes om det er behov for avbøtende tiltak som kan 

hindre eventuelle ulemper masseuttaket måtte medføre for nærområdet. 

 

Dersom kommunen anser det som aktuelt at uttaket kan komme til å fortsette ut over 

de oppgitte uttaksmengdene og dermed å overskride 10 000 m³, anbefaler DMF at 

kommunen stiller krav om det utarbeides reguleringsplan for masseuttaket og 

planområdet i sin helhet. Dette kan være nødvendig for å sikre at viktige miljø- og 

samfunnshensyn blir vurdert og at det blir gjort avveininger av virkningene av tiltaket, 

både direkte i det berørte området og i nærliggende områder. I et lengre tidsperspektiv 

vil en reguleringsplan bidra til å sikre tilstrekkelige rammebetingelser for en eventuell 

framtidig uttaksvirksomhet og være et grunnlag for behandling av konsesjon med 

driftsplan etter mineralloven. 

 

Til orientering skal uttak som er over 500 m3 meldes til DMF i henhold til 

mineralloven § 42. DMF skal ha melding om planlagt uttak senest 30 dager før 

oppstart. Vi viser til vår hjemmeside for ytterligere informasjon og veiledning: 

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

 

 

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

noen merknader til søknaden. 
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Reindrift:  

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

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

reindriftsnæringen. Planlagte tiltak ligger innenfor regulert område for råstoffutvinning 

(massetak) i gjeldende arealplan. Lebesby kommune, søker og representant for Rdb 13 har 

tidligere gjennomført befaring i det aktuelle området.  

 

Kulturminner:  

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

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

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

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

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

helse og sikkerhet som kommunen kjenner til.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  

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

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slikt foreligger.  

 

Naturmangfoldloven, naturmiljø og landskap:  

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

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

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

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

fremgå av beslutningen.  

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

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

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

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

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

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

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

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

I det aktuelle området er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 

 VU – Sårbar, Hettemåke «Chroicocephalus ridibudus»  

 NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

 NT – Nær truet, Lirype «Lagopus lagopus»  
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Det er ikke kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at det utover dette 

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

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

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

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

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

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

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

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

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Saken gjelder dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan ved uttak av 

masser fra et område avsatt til råstoffutvinning. Vi mener at § 9 er oppfylt. Den 

sentrale ordlyden om at: «Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

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

eller unnlate å treffe forvaltningsvedtak» vurderer vi ikke er aktuell i denne saken da 

det er klart at kunnskapen er god nok vedrørende plan- og influensområdets 

naturverdier til å si at en irreversibel skade på naturmangfoldet ikke vil skje som følge 

av tiltaket.  

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

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

økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

 

Vurdering: 

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

Saken gjelder dispensasjon fra krav om utarbeidelse av reguleringsplan i et område 

som tidligere har vært tatt i bruk. Området har tidligere vært i bruk og planlagte tiltak 

vil ikke vesentlig forverre situasjonen for økosystemet i området. Når det gjelder 

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

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

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

skadens karakter.  

 

Vurdering:  

Kommunen mener dette ikke vil bli gjeldende da området tidligere har vært i bruk.  

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av 

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

beste samfunnsmessige resultater.  

 

Vurdering:  
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Det aktuelle området har tidligere vært 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 fra 

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

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

i bruk. Det antas at eventuelt dyreliv kan bli berørt under selve uttaket, men at dette vil 

normalisere seg etter hvert. 

 

Vurdering: 

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

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

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

fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges 

særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved 

vurdering om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 

tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelse om 

planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 

negativt om dispensasjonssøknaden.  

 

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

19-1, fra kommuneplanens arealdel. Søknaden gjelder uttak av 5 100 fm3 masser fra avsatt 

område for massetak i kommuneplanen, men hvor det kreves utarbeidelse av reguleringsplan 

dersom grensen for 1 000 m2 (1 dekar) eller 5 000 m3 overskrides og for eksisterende uttak 

som utvides over nevnte grenser. Søknaden gjelder massetak ved Kuvann gnr. 20 bnr. 1 ved 

Ifjord.  

 

Lebesby kommune har tidligere mottatt dispensasjon fra samme søker for uttak ved Kuvann 

massetak. Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) gav i møte den 6.3.2018, Vedtaksnr: PS 

13/18, dispensasjon for uttak av 3 000 fm3 masser fra eksisterende massetak ved Kuvann. I 

ettertid ble det gitt endring av tillatelsen for ytterligere uttak av ca. 1 800 fm3 fra massetaket, 

vedtaksnr: DS 21/18 datert 16.5.2018. Dette betyr at det samlede uttak som tidligere er tillatt 

utgjør ca. 4 800 fm3 (ca. 5 000 fm3 masser tillatt i vedtak DS 21/18).  

 

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

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

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

samfunnet og fremtidige generasjoner. I gjeldende kommuneplan er området lagt ut til område 

for råstoffutvinning. Etter mineralloven § 43 krever et samlet uttak på mer enn 10 000 m3 

masse driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning. Ved driftskonsesjon vil 

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

driften. Den totale mengde uttak og nå deponering inn til området for råstoffutvinning er 

ganske oppfattende (uttak på ca. 10 000 fm3 og deponering av 11 000 m3) og vil således 

påvirke bestemmelsen i gjeldende kommuneplan i forhold til krav om reguleringsplan. 

Samtidig vil den totale mengden berøre kravet om utarbeidelse av reguleringsplan for større 

bygge- og anleggstiltak, jfr. Pbl § 12-1, og andre tiltak som kan få vesentlig virkninger for 

miljø og samfunn, jfr. Pbl § 1-1. 
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Fordeler med tiltaket:  

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

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

 Området er i kommuneplanen avsatt til formålet: Råstoffutvinning.  

 

Ulemper med tiltaket:  

 Utarbeides ikke reguleringsplan for området/ uttaket.  

 Uttak vil være synlig fra fylkesvegen.  

 Mulig presedens i forhold til andre områder.  

 

Kommunen har tidligere gitt tillatelse til uttak av ca. 5 000 fm3 fra eksisterende massetak og 

det er da ikke medtatt det uttak som tidligere er tatt i området. Gjeldende kommuneplan 

krever utarbeidelse av reguleringsplan ved enten samlet berøring av areal 1 000 m2 eller 

masser på 5 000 m3. Prosjektet i området nå utgjør med den dispensasjonen et uttak av ca. 

10 000 fm3 masser, samt deponering av 11 000 m3 rene masser. 

 

Tiltakshaver skal avklare selv forholdet rundt driftsplan opp mot Direktoratet for 

mineralforvaltning. 

 

Kommunens ansvar er å legge vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og 

samfunn, jfr. Pbl § 1-1. Dette vil lettest kunne gjennomføres ved utarbeidelse av 

reguleringsplan hvor enn sikrer yttergrenser, avslutning, istandsetting av landskapet og 

etterbruk med mer.  

 

Det kan nevnes her at kommunen holder på med revidering av den aktuelle kommuneplanen 

og at det der er foreslått at krav om reguleringsplan inntrer ved 10 000 m3 på lik linje med 

kravet til driftsplan mot Direktoratet for mineralforvaltning. Fylkesmannen har tidligere 

informert kommunen om at driftsplanen etter mineralloven ikke tilfredsstiller de krav 

kommune skal påse etter plan- og bygningsloven. For disse kravene må det utarbeides 

reguleringsplaner. 

 

Forholdet rundt presedens av en eventuell dispensasjon vil også vesentlig påvirke gjeldende 

kommuneplans bestemmelse og lovens bestemmelser. Det er ingen konkrete og unike forhold 

som kun kan rettes mot denne saken. Dette betyr at dispensasjonen her kan bli førende for de 

øvrige avsatte områder for råstoffutvinning i gjeldende kommuneplan.  

 

FeFo har i sin uttalelse uttrykt bekymring i forholdet rundt størrelsen på uttaket og omfanget 

av deponering som her planlegges. Spesielt at deponeringen her overgår i m3 de masser som 

tas ut av området. Samt at det planlegges deponering av leirholdig masser som vil kunne 

medføre tyngre tilgang til steinmasser i området og kan utgjøre en fare for mennesker og dyr. 

De anbefaler derfor at dersom tillatelse gis at massetaket nedlegges og sikres. 

 

Av høringsuttalelsen fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) fremgår det klart at 

ytterligere uttak fra Kuvann vil kreve konsesjonssøknad til DMF. De går ikke mot søknaden 

om dispensasjon, men antyder sterkt at kommunen stiller krav om utarbeidelse av 

reguleringsplan for masseuttaket og planområdet i sin helhet. Dette kan være nødvendig for å 

sikre at viktige miljø- og samfunnshensyn blir vurdert og at det blir gjort avveininger av 
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virkningene av tiltaket, både direkte i det berørte området og i nærliggende områder. I et 

lengre tidsperspektiv vil en reguleringsplan bidra til å sikre tilstrekkelig rammebetingelser for 

en eventuell fremtidig uttaksvirksomhet og være et grunnlag for behandling av konsesjon med 

driftsplan etter mineralloven. 

 

Lebesby kommune har under revideringen av gjeldende kommuneplan lagt frem forslag om 

utvidelse av dette massetaket. Kommunen må derfor påse at fremtidig drift av området er 

mulig og at dette skjer i ordnede former. 

 

Ut fra en samlet vurdering menes det at et uttak på totalt ca. 9 900 fm3 ved Kuvann massetak 

ikke vesentlig vil tilsidesette gjeldende kommuneplan. Når det gjelder deponering av rene 

masser i området mener kommune at det å deponere 5 000 m3 sand masser ikke vil være til 

hinder, men det å deponere 6 000 m3 leirmasser ikke vil være tilrådende. Størrelsen av uttaket 

er nå av en slik størrelse at de tilførte rene sand masser må benyttes til å avrette bruddområdet 

og massetaket avsluttes inntil det foreligger godkjent detaljreguleringsplan for området. Dette 

for å påse at området har en sikret yttergrense, avslutning, istandsetting av landskapet og 

etterbruk i tråd med Plan- og bygningsloven. 

 

Det anbefales at dispensasjon for øking av uttaksmengden med 5 100 fm3, samt deponering 

av 5 000 m3 rene sand masser innvilges. Det tillates ikke deponering av leirholdig masser i 

Kuvann massetak. Dette på bakgrunn av at disse massene har usikker virkning ovenfor 

fremtidig bruk av området og kan utgjøre en fare for mennesker og dyreliv. Med tanke på 

størrelsen av det totale uttaket som nå vil være gjennomført må det sikres forsvarlig drift i tråd 

med bestemmelsene gitt i plan- og bygningsloven ved at det ovenfor aktør gis uttrykkelig 

beskjed om at videre drift og uttak krever utarbeidelse av detaljreguleringsplan og at de bør 

igangsette dette arbeidet snarest, så fremst de ikke avslutter og ordner forsvarlig avslutning 

mot tilstøtende område. 
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14/1/10 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV MIDLERTIDIG 

BRAKKERIGG I INNTIL 2 ÅR PÅ KUNES 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 14/1/10  

Arkivsaksnr.: 19/237    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 22/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 14.05.2019  

 

Innstilling: 

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

kommunens reguleringsplan (Rpl 2022-1978-01) sine bestemmelser. Søknaden gjelder 

midlertidig oppføring av brakkerigg for overnatting i inntil 2 år. Det søkes 

dispensasjon fra planens krav om u-grad på 0,15 (15 %) og utførelse av flatt tak 

(Planbestemmelse § 3). 

 

2. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan (RPL 2022-1978-01) sin bestemmelse § 3 om 

at tak skal utføres som saltak (Helningsvinkel på mellom 15 og 27 grader) og planens 

bestemmelse om u-grad på 15 % utnyttelsesgrad, jfr. Pbl §§ 19-2.  

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med å tillate oppføringen av brakkerigg på eiendommen, men under vilkår om 

midlertidighet på inntil 2 år som også er gitt i naboerklæring. Dispensasjonen vil i liten 

grad påvirke formålet og intensjonen ved gjeldende reguleringsplan og formålet i plan- 

og bygningsloven.  

 

3. Vilkår for dispensasjonen:  

 Brakkeriggen skal minimum plasseres 0,5 m fra nabogrense mot nord. Avstand 

til øvrige skal være i tråd med loven. 

 Brakkeriggen kan plasseres midlertidig i inntil 2 år fra vedtaksdato. Ved 

utløpet av perioden skal brakkeriggen fjernes og området tilbakeføres til 

tidligere stand. 

 Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/ 

arealplan for området og gjeldende lover med tilhørende forskrifter.  

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

omgivelsene.  

 Komplett søknad og byggetillatelsen skal til enhver tid befinne seg på 

byggeplassen.  

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

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

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

formål enn det som er gitt i denne tillatelse.  

 Dispensasjonen og byggetillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt 

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

enn 2 år, jfr. PBL § 21-9.  
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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.  

 

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 8.3.2019. 

2. Situasjonskart 

3. Tegninger av tiltaket 

4. Områdekart 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

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

fra kommunens reguleringsplan (Rpl 2022-1978-01) sine bestemmelser. Søknaden gjelder 

midlertidig oppføring av brakkerigg for overnatting i inntil 2 år. Det søkes dispensasjon fra 

planens krav om u-grad på 0,15 (15 %) og utførelse av flatt tak (Planbestemmelse § 3).  

 

Opplysninger fra Matrikkelen:  

Søker:    Gabriel Elektro AS, Postboks 173, 9711 Lakselv  

Beliggenhet:   gnr. 14 bnr. 1 fnr. 10, Golbanveien 2 på Kunes  

Koordinat:   Euref89 UTM35, N – 7 804 514, Ø – 481 563  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er RPL 2022-1978-01 Kunes. Her er området regulert til 

boligområde. Det er følgende bestemmelser som vil bli berørt av planlagte tiltak:  

 

§ 3  

Hellingsvinkelen på tak skal være mellom 15 og 27 grader. Garasje skal tilpasses 

bolighuset i form og farge.  

 

Av plankartet fremgår følgende krav:  

- U-grad er satt til maks 15 % (0,15).  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

- Plassering av brakkerigg for soveplasser til egne ansatte på vår boligtomt i inntil 2 år.  
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- Rpl 2022 10 Kunes har tillatt utnytting av tomt på maks 0,15. Vi søker om en 

midlertidig økning til 0,18 for plassering av brakkerigg for egne ansatte.  

- Minsteavstand til tomtegrense mot friområde. Søkes redusert til 0 for denne 

plassering. Området benyttes ikke av noen i dag og vil trolig ikke bli bebygd da det 

ikke er en boligtomt.  

- Minsteavstand til eksist. Bygg ivaretas med stålcontainere.  

 

Søker er her avhengig av dispensasjon fra bestemmelsens § 3 sitt krav om saltak for oppføring 

av brakkerigg med flatt tak. Samtidig er det avhengig av dispensasjon for økning av u-grad 

over tillat maksgrense på 0,15 (15 %).  

 

Søker har innhentet egen naboerklæring fra Finnmarkseiendommen (FeFo) som eier av 

tilstøtende boligtomt på gnr. 14 bnr. 1. FeFo har tillatt en plassering på inntil 0,5 meter av 

nabogrensen for oppføring av brakkerigg på inntil 2 år.  

 

Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 1.4.2019 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 24. april 2019.04.26 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark – brev datert 8.4.2019; 

 

Fylkesmannen har ingen merknader til at søknaden innvilges. 

 

Finnmarkseiendommen, brev datert 11.4.2019; 

 

Tomtefester på gnr 14/1/10, Gabriel elektro AS, har søkt kommunen om tillatelse til 

oppføring av en midlertidig brakkerigg på nevnte eiendom. Det aktuelle tomta er i et 

regulert boligfelt der en del tomter per i dag ikke er fradelt og bebygd. Omsøkte tomt 

grenser mot dette ubebygde arealet. 

 

FeFo som grunneier og bortfester av gnr 14/1/10 og nabo på gnr 14/1 har allerede 

undertegnet en naboerklæring der vi aksepterer oppføring av brakkerigg inntil 0,5 m 

fra tomtegrensa mot nord, for en periode på inntil 2 år. 

 

Sametinget, brev datert 11.4.2019; 

 

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 ingen merknader til søknaden 

 

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

merknader til omsøkte dispensasjon. 

 

Reindrift:  

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

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

reindriftsnæringen da området ligger innenfor et regulert boligfelt.  
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Kulturminner:  

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

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

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Området ligger i et område som anses 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 plasseres på en regulert 

boligtomt.  

 

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, Teist «Cepphus grylle»  

 NT – Nær truet, Hare «Lepus timidus»  

 NT – Nær truet, Klåved «Myricaria fermanica»  

 

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

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

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Saken gjelder dispensasjon for oppsett av brakkerigg for overnatting i inntil 2 år. Vi 

mener at § 9 er oppfylt. Den sentrale ordlyden om at: «Foreligger en risiko for alvorlig 

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

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

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

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

vil skje som følge av tiltaket.  

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

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

økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

 

Vurdering:  

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

Saken gjelder dispensasjon for brakkerigg til overnatting 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 

dispensasjonen vil øke belastningen i forhold til i dag.  

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

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

skadens karakter.  

 

Vurdering:  

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

dispensasjon fra krav til saltak og en u-grad på 0,15 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 regulerte bebyggelser 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 ikke vil medføre 

en vesentlig negativ innvirkning på Naturmangfoldet. Dette da området er i bruk og 
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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 reguleringsplan (Rpl 2022-1978-01) sine bestemmelser. Søknaden gjelder 

midlertidig oppføring av brakkerigg for overnatting i inntil 2 år. Det søkes dispensasjon fra 

planens krav om u-grad på 0,15 (15 %) og utførelse av flatt tak (Planbestemmelse § 3).  

 

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

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

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

samfunnet og fremtidige generasjoner. I gjeldende reguleringsplan er det omsøkte området 

avsatt til boligformål. Det å oppføre brakkerigg vil ikke vesentlig bryte med boligformålet. 

Den fremtidige bruken av området vil derfor ikke vesentlig bryte med lovens 

formålsbestemmelse eller planens intensjon.  

 

Fordeler med tiltaket:  

 Etablering av brakkerigg på Kunes  

 

Ulemper med tiltaket:  

 Avvik i byggestil for det aktuelle området i form av saltak.  

 Mulig presedens i forhold til andre områder.  

 

I forholdet til dispensasjon i fra utnyttelsesgraden på 15 % ser ikke kommunen at dette skaper 

vesentlige problemer i forhold til reguleringsbestemmelsene. Dette med tanke på at 

bygningsmassen er tenkt midlertidig i inntil 2 år for å dekke et midlertidig behov. Dersom det 

her hadde vært snakk om en plassering utover 2 år måtte det tas stilling til at brakkeriggen da 

fremstår som permanent og vil da måtte vurderes strengere.  

 

De ovenstående dispensasjoner i form av oppføring av brakkerigg, økt utnyttelsesgrad og 

annen takvinkel vil etter kommunens vurdering ikke skape uheldig presedens for øvrige 

forhold i kommunen. Dette på bakgrunn av at bygningen er midlertidig på inntil 2 år. 

 

Kommunen legger stor vekt på at nærmeste nabo har gitt naboerklæring for oppføring av 

brakkeriggen. Det bør settes vilkår i tillatelsen på at oppføring av brakkerigg tillates inntil 0,5 

m fra tomtegrensa mot nord, for en periode på inntil 2 år. Hvor brakkeriggen fjernes ved 

utløpet av 2 år etter at tillatelsen er gitt. 
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Etter kommunens vurdering vil ikke planlagte dispensasjon for oppføring av brakkerigg, 

endret utnyttelsesgrad og takutforming skape vesentlig ulemper for gjeldende reguleringsplan 

eller lovens formål. Tiltakene vil heller ikke vesentlig tilsidesette formålet i plan- og 

bygningsloven.  

 

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

tillate oppføringen av brakkerigg på eiendommen, men under vilkår om midlertidighet på 

inntil 2 år som også er gitt i naboerklæring. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og 

intensjonen ved gjeldende reguleringsplan og formålet i plan- og bygningsloven.  

 

Det anbefales at dispensasjon gis, men under vilkår om at brakken settes minimum 0,5 m fra 

nabogrense mot nord og at brakkeriggen fjernes etter utløpet av den midlertidige perioden på 

2 år.. 
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KLAGE PÅ ILLEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR I FORBINDELSE MED 

ULOVLIGE ARBEIDER I DYFJORD 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 34/7  

Arkivsaksnr.: 18/1041    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

DS 19/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 21.03.2019  

PS 23/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 14.05.2019  

 

Innstilling: 

Klagen tas ikke til følge.  

 

Vedtak DS 19/19, datert 21.3.2019, etter delegert myndighet fra utvalg for plan, teknisk og 

miljø opprettholdes.  

 

Saken sendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9.  

 

 

Vedlegg: 

1. Forvaltningsbrev med pålegg om stans i aktivitet, brev datert 4.10.2018. 

2. Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr etter PBL § 32-8, brev datert 

21.2.2019. 

3. Ileggelse av overtredelsesgebyr DS 19/19, delegert vedtak datert 21.3.2019. 

4. Klage på ileggelse av overtredelsesgebyr med vedlegg, brev datert 18.3.2019 (Mottatt 

25.3.2019) 

5. Forvaltningsbrev om mottatt klage på ileggelse av overtredelsesgebyr, brev datert 

28.3.2019. 

6. Bilder fra det aktuelle området i Dyfjord. 

 

Andre dokumenter: 

1. Redegjørelse fra Byggtjeneste AS for utbedring og reparasjon av kai, mottatt pr. mail 

22.3.2019. (Samme dokument som er vedlagt i pkt. 4 Klage på ileggelse av 

overtredelsesgebyr) 

 

Faktaopplysning: 

Utgangspunktet for klagesaken er at Lebesby kommune har mottatt henvendelser om at det på 

eiendommen gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord er utført/ påbegynt søknadspliktige arbeider i form av 

riving av eksisterende bygning, samt oppføring av utvidelse av kaianlegg og støping av 

fundamenter. 

 

Lebesby kommune har ved tilsyn den 2.10.2018 konstatert at det er gjennomført flere 

søknadspliktige tiltak på eiendommen gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord. Dette i befatter riving og 

fjerning av hele driftsbygning (Bygningsnr: 192889952), utvidelse av kaifront ved 

Dyfjordbruket, samt oppføring av permanente fundamenter for brakkerigger på eiendommen.  
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De aktuelle tiltakene var ikke omsøkt til Lebesby kommune og det var heller ikke omsøkt 

dispensasjon fra kommuneplanens arealplan for kravet om utarbeidelse av reguleringsplan. 

 

Følgende opplysninger er av betydning i saken: 

 

- Forvaltningsbrev med pålegg om stans og opphør av søknadspliktige 

bygningsarbeider med øyeblikkelig virkning, vedlegg 1: 

 

 

Lebesby kommune har gjennomgått vårt saksarkiv og kan ikke se å ha mottatt søknad 

om tillatelse til tiltak (Jfr. Plan- og bygningsloven § 20-1 og § 21-2) for riving av 

bygning og oppføring av utvidelse av kaifront ved Dyfjordbruket, samt oppføring av 

fundamenter for brakkerigger på eiendommen gnr. 34 bnr. 7.  

 

Under befaringen ble det også gitt muntlig pålegg om stans i all ulovlige 

byggeaktiviteter til daglig leder for Lyder Fisk Dyfjord AS.  

 

I henhold til Plan- og bygningsloven (Pbl) § 32-4 gis det pålegg om stans og 

opphør av søknadspliktige bygningsarbeider på eiendommen gnr. 34 bnr. 7 i 

Dyfjord med øyeblikkelig virkning.  

 

I tillegg varsles det i medhold av Pbl § 32-3 om at det vurderes pålegg om retting 

av forhold som er i strid med Pbl § 20-1.  

 

De varsels herved om pålegg om retting av ulovlig byggeaktivitet etter Pbl § 32-3:  

 

§ 32-3. Pålegg om retting og pålegg om stans 

Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan 

plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det 

ulovlige forhold, opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt 

stansing av arbeid.  

 

Ved utferdigelsen av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse.  

 

Samtidig med utferdigelsen av pålegg kan det fastsettes tvangsmulkt. Ved 

utferdigelse av pålegg gis opplysning om at pålegget vil kunne følges opp med 

forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.  

 

Endelig pålegg kan tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendom.  

 

Da Lebesby kommune ikke har mottatt noen byggesøknad på ovennevnte eiendom har 

ikke kommunen godkjent riving av eksisterende bygning eller utvidelse av kaifront og 

oppføring av fundamenter. Kommunen har heller ikke kunne kontrollere om øvrige 

bestemmelser i forbindelse med tiltakene er ivaretatt. Dette i forhold til avstander, 

utforming, ansvarsfordeling osv.  

 

Iht. Pbl § 32-2 og Forvaltningsloven § 16 varsels det om at kommunen vurderer å gi 

pålegg om at påbegynte arbeider på eiendommen gnr. 34 bnr. 7 må fjernes, jfr. Pbl § 

32-3.  



  Sak 23/19 

 

 Side 25 av 51   

 

 

Det bes om at det innen 5.11.2018 innsendes komplette byggesaker for riving av 

driftsbygning (Bygningsnr: 192889952), utvidelse av kaifront ved Dyfjordbruket 

og oppføring av fundamenter/ tiltak på eiendommen gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord.  

 

Samtidig med innsendelse av byggesøknader for å bringe de ulovlige arbeidene 

ved eiendommen gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord i orden, skal det også innsendes en 

redegjørelse for de arbeider som er igangsatt i strid med Plan- og bygningsloven.  

 

Det gjøres oppmerksom på at De selv har ansvaret for å gi underretning til Teknisk 

etat, samt frembringe komplette byggesaker i tråd med Plan- og bygningsloven. 

 

- Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr, vedlegg 2: 

 

Begrunnelse for forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr:  

Lebesby kommune har ved tilsyn den 2.10.2018 konstatert at det er gjennomført flere 

søknadspliktige tiltak på eiendommen gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord. Dette i befatter riving og 

fjerning av hele driftsbygning (Bygningsnr: 192889952), utvidelse av kaifront ved 

Dyfjordbruket, samt oppføring av permanente fundamenter for brakkerigger på 

eiendommen.  

 

I brev av 4.10.2018 ble det gitt varsel om pålegg. I dette varslet ble det gitt stans og 

opphør av søknadspliktige arbeider med øyeblikkelig virkning.  

 

Lebesby kommune mottok søknad om riving og oppføring av 2 bygninger den 8.11.2018 

men disse var mangelfull og ikke komplett. Det ble derfor utstedt mangelfull søknad på 

denne byggesaken. Byggesaken ble komplettert den 10.1.2019 med de manglende 

dokumenter. Den 21.1.2019 fattet kommunen vedtak, saksnr: DS 4/19, om riving av 2 

eksisterende bygninger og oppføring av 2 bygninger for boligformål på eiendommen gnr. 

34 bnr. 7 i Dyfjord.  

 

I perioden mellom kommunens stans, datert 2.10.2018, av all arbeider av søknadspliktige 

tiltak og at kommunen gav tillatelse til tiltaket, datert 21.1.2019, ble begge bygningene 

reist på oppførte fundamenter på eiendommen gnr. 34 bnr. 7.  

 

Etter Pbl. § 32-8 første ledd kan overtredelsesgebyr kun ilegges dersom overtredelsen er 

«forsettlig eller uaktsom». Med dette menes at den ansvarlige må ha visst eller burde ha 

visst at handlingen var ulovlig. Det følger av Ot. prp. Nr. 45 (2007 – 2008) s. 355 at 

«aktsomhetsnormen bør være streng. Det vil normalt være lett å konstatere om en av 

bestemmelsene i loven eller forskriften er overtrådt. Utførelse av tiltak i strid med reglene 

i plan- og bygningsloven vil som oftest kunne konstateres å være uaktsom uten en særlig 

vanskelig vurdering av skyldspørsmålet».  

 

Overtredelsesgebyrets størrelse:  

I SAK10 § 16-1 første ledd, bokstav a, nr. 2, heter det:  

«Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige 

eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h. Privatpersoner kan ilegges 

overtredelsesgebyr inntil halvparten av angitte beløpsgrenser for forsettlige eller 

uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h.  
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a) Den som utfører eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 

20-1, jfr. § 20-2 og § 20-4 uten at det foreligger nødvendig tillatelse, ilegges 

gebyr:  

 

2. inntil kr 50 000 der tiltaket ikke i det vesentlige er i samsvar med 

krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven»  

 

Med hjemmel i Pbl. § 32-8 første ledd bokstav b), jfr. SAK10 § 16-1 første ledd 

bokstav a) nr. 2, vil kommunen vurdere å ilegge overtredelsesgebyr på kr. 50.000,-.  

 

Andre opplysninger:  

Det er i utgangspunktet eier/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningsloven med sine 

forskrifter overholdes.  

 

Det orienteres om at endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg 

etter Pbl. § 32-8 siste ledd. 

 

- Ileggelse av overtredelsesgebyr, vedlegg 3: 

 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK  

Saken er behandlet som saksnr DS 19/19 etter delegert myndighet fra utvalg for plan, 

teknisk og miljø.  

 

Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr:  

Med hjemmel i pbl. § 32-8, 1. ledd, bokstav b), jfr. Byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1, 

1. ledd, bokstav a, nr. 2, ilegges foretak Lyder fisk Dyfjord AS (org.nr: 920 846 270) et 

overtredelsesgebyr på kr 50.000,- for uaktsom eller forsettlig overtredelse av nevnte 

bestemmelser.  

 

Samlet overtredelsesgebyr utgjør kr 50.000, og oppfyllelsesfristen er fire uker fra brevets 

dato, jf. pbl § 32-8, fjerde ledd.  

 

Historikk:  

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

Tiltakets art   :  Riving av driftsbygning (Bygningsnr: 192889952)  

Utvidelse av eksisterende kaifront  

Oppføring av grunnmur og brakkerigg (2 stk)  

Tiltakshaver   :  Lyder Fisk Dyfjord AS  

 

Det vises til vårt varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr av 21.2.2019. 

 

Saken gjelder:  

Lebesby kommune har ved tilsyn den 2.10.2018 konstatert at det er gjennomført flere 

søknadspliktige tiltak på eiendommen gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord. Dette i befatter riving og 

fjerning av hele driftsbygning (Bygningsnr: 192889952), utvidelse av kaifront ved 

Dyfjordbruket, samt oppføring av permanente fundamenter for brakkerigger på 

eiendommen.  
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De aktuelle tiltakene var ikke omsøkt til Lebesby kommune og det var heller ikke omsøkt 

dispensasjon fra kommuneplanens arealplan fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan.  

 

Ulovlighetsoppfølging:  

Plan- og bygningsloven § 32-1: «Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser 

gitt i eller i medhold av denne loven». Denne paragrafen utdyper kommunen sin plikt til å 

følge opp ulovlige tiltak. Administrasjonen ser i dette tilfellet alvorlig på at bygning er blitt 

revet og søknadspliktige tiltak er igangsatt uten byggetillatelser.  

 

Begrunnelse for overtredelsesgebyr:  

Lebesby kommune har ved tilsyn den 2.10.2018 konstatert at det er gjennomført flere 

søknadspliktige tiltak på eiendommen gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord. Dette i befatter riving og 

fjerning av en hel driftsbygning (Bygningsnr: 192889952), utvidelse av kaifront ved 

Dyfjordbruket, samt oppføring av permanente fundamenter for brakkerigger på 

eiendommen.  

 

I brev av 4.10.2018 ble det gitt varsel om pålegg. I dette varslet ble det gitt stans og opphør 

av søknadspliktige arbeider med øyeblikkelig virkning.  

 

Lebesby kommune mottok søknad om riving og oppføring av 2 bygninger den 8.11.2018 

men disse var mangelfull og ikke komplett. Det ble derfor utstedt mangelfull søknad på 

denne byggesaken. Byggesaken ble komplettert den 10.1.2019 med de manglende 

dokumenter. Den 21.1.2019 fattet kommunen vedtak, saksnr: DS 4/19, om riving av 2 

eksisterende bygninger og oppføring av 2 bygninger for boligformål på eiendommen gnr. 

34 bnr. 7 i Dyfjord.  

 

I perioden mellom kommunens stans, datert 2.10.2018, av all arbeider av søknadspliktige 

tiltak og at kommunen gav tillatelse til tiltaket, datert 21.1.2019, ble begge bygningene 

reist på oppførte fundamenter på eiendommen gnr. 34 bnr. 7.  

 

Etter Pbl. § 32-8 første ledd kan overtredelsesgebyr kun ilegges dersom overtredelsen er 

«forsettlig eller uaktsom». Med dette menes at den ansvarlige må ha visst eller burde ha 

visst at handlingen var ulovlig. Det følger av Ot. prp. Nr. 45 (2007 – 2008) s. 355 at 

«aktsomhetsnormen bør være streng. Det vil normalt være lett å konstatere om en av 

bestemmelsene i loven eller forskriften er overtrådt. Utførelse av tiltak i strid med reglene i 

plan- og bygningsloven vil som oftest kunne konstateres å være uaktsom uten en særlig 

vanskelig vurdering av skyldspørsmålet».  

 

Forhåndsvarsel av overtredelsesgebyr:  

I brev av 21.2.2019 ble tiltakshaver varslet om at Lebesby kommune ville kunne fatte 

vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr, jfr. Pbl. § 32-8 første ledd, bokstav b), jfr. 

Byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1første ledd, bokstav a). 

 

Det ble gitt Lyder fisk Dyfjord AS frist på 3 uker fra 21.2.2019 på kommunens brev for å gi 

uttalelse på ileggelse av overtredelsesgebyr.  

 

Lebesby kommune har ikke mottatt noen uttalelse fra Lyder fisk Dyfjord AS innenfor den 

fastsatte fristen.  

 



  Sak 23/19 

 

 Side 28 av 51   

 

Vurdering av hvilken type lovbrudd som har skjedd:  

SAK10 § 16-1, første ledd bokstav a) – «Den som utfører eller lar utføre tiltak som nevnt i 

plan- og bygningsloven § 20-1, jfr. § 20-2 og § 20-4 uten at det foreligger nødvendig 

tillatelse, ilegges gebyr:»  

 

Vurdering:  

Det er gjennomført riving og fjerning av en hel driftsbygning (Bygningsnr: 192889952), 

utvidelse av kaifront ved Dyfjordbruket, samt oppføring av permanente fundamenter for 

brakkerigger på eiendommen. I perioden mellom kommunens stans, datert 2.10.2018, av 

all arbeider av søknadspliktige tiltak og at kommunen gav tillatelse til tiltaket, datert 

21.1.2019, ble begge bygningene reist på oppførte fundamenter på eiendommen gnr. 34 

bnr. 7.  

 

Det aktuelle området er også i kommunen arealplan lagt som fremtidig tettstedsområde 

med krav om utarbeidelse av reguleringsplan. Det var ikke omsøkt dispensasjon fra dette 

kravet.  

 

Tiltakshaver har igangsatt og gjennomført søknadspliktige tiltak uten å ha fulgt plan- og 

bygningsloven sine bestemmelser.  

 

Vurdering av hvor alvorlig lovbruddet er:  

SAK10 § 16-1, første ledd bokstav a), nr. 2 – «Overtredelsesgebyr inntil 50 000 kan 

ilegges der det mangler tillatelse, og tiltaket i tillegg ikke i det vesentlige er i 

overenstemmelse med lov, forskrift, plan og eventuell vedtak.»  

 

Vurdering: Overtredelsen er alvorlig. Det er gjennomført riving og fjerning av en hel 

driftsbygning, utvidelse av kaifront ved Dyfjordbruket, samt oppføring av fundamenter for 

brakkerigger.  

 

Samt oppføring av bygninger på fundamenter mens det var vedtatt stans i all 

bygningsaktivitet. Området befinner seg også innenfor fremtidig tettstedsområde i 

kommunens arealplan med krav om utarbeidelse av reguleringsplan. Søker hadde heller 

ikke søkt kommunen om dispensasjon fra dette kravet.  

 

Utmåling av gebyr:  

SAK10 § 16-2, første ledd – «Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse kan det 

legges vekt på hvor alvorlig overtredelsen er.»  

 

Vurdering:  

Som nevnt ovenfor i punktet om hvor alvorlig lovbruddet er har tiltakshaver ved å rive 

og fjerne en hel bygning uten at kommunen har gitt tillatelse fratatt kommunen 

mulighet til å vurdere byggets egnethet og eventuell vern. 

 

Det å igangsette tiltak uten søknad og i et område som krever utarbeidelse av 

reguleringsplan har medført at kommunen fratas muligheten på forhånd å avklare og 

vurdere tiltakenes påvirkninger på omkringliggende område.  
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SAK10 § 16-2, andre ledd – «Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse etter § 16-1 

første ledd bokstav a til e kan det legges vekt på om eventuelt pålegg som nevnt i plan- og 

bygningsloven § 32-8 bokstav g til l er fulgt.»  

 

Vurdering:  

Lebesby kommune gav i brev, datert 4.10.2018, pålegg etter Pbl § 32-4 om stans og 

opphør av søknadspliktige bygningsarbeider på eiendommen gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord 

med øyeblikkelig virkning. Muntlig beskjed om pålegg ble også gitt under befaringen 

den 2.10.2019.  

 

Inntil tiltakshaver hadde fått byggesøknader komplett og godkjent den 21.1.2019 ble 

det fortsatt arbeidet med oppføring av to bygninger på de ulovlig igangsatte 

fundamenter. Det legges tyngst vekt på at tiltakshaver ikke har etterfulgt kommunens 

pålegg om stans.  

 

SAK10 § 16-2, tredje ledd – «Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse etter § 16-1 

første ledd bokstav a til e, g og h kan det legges vekt på om overtrederen åpenbart kjente til 

at handlingen var i strid med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.»  

 

Vurdering:  

Daglig leder i Lyder fisk Dyfjord AS (org.nr: 920 846 270) har et anlegg plassert på 

Veidnes i Lebesby kommune. Det er tidligere omsøkt byggetillatelse for utvidelser av 

industribygget hvor daglig leder var tiltakshaver gjennom firmaet T-S Barents AS 

(org.nr: 992 117 370).  

 

Det er i utgangspunktet eier/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningsloven med sine 

forskrifter overholdes. Det å gjennomføre riving av en bygning på ca. 100 m2 burde 

normalt medføre at enn forhører seg med kommunen om søknadsplikten. Tiltakshaver 

har i tillegg flere anlegg rundt omkring og vil således komme i kontakt med plan- og 

bygningsloven i forhold til drift og vedlikehold av disse anleggene. Det menes derfor 

at tiltakshaver her burde vist at omfanget av de arbeidene som ble igangsatt ville være 

søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.  

 

Konklusjon:  

Med hjemmel i Pbl. § 32-8 første ledd bokstav b), jfr. SAK10 § 16-1 første ledd bokstav a) 

nr. 2, vil kommunen ilegge overtredelsesgebyr på kr. 50.000,-. Av ovenstående vurdering 

ses det ingen formildende grunner til å redusere grensen på kr. 50.000,-.  

 

Andre opplysninger:  

Det er i utgangspunktet eier/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningsloven med sine 

forskrifter overholdes. 

 

Det orienteres om at endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg 

etter Pbl. § 32-8 siste ledd.  

 

Overtredelsesgebyret må betales selv om det klages på vedtaket. 

 

- Anke på forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr, vedlegg 4: 
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Lyder fisk Dyfjord as ber om at forhåndsvarsel med deres ref: 18/1041-2 trekkes i sin helhet 

tilbake. 

 

Lyder fisk Dyfjord as ber om at omgjør vedtaket basert på følgende argumenter: 

 

Vedrørende Kaiens utvidelse så var dette et rent vedlikehold prosjekt. Noe som ikke er 

søknads pliktig. Under utførelsen av vedlikeholdet oppdaget man at kaien er i en slik 

forfatning at det er umulig å berge kaien uten å trekke seg 70 cm ut fra neste stokk. Under 

vann er de fleste stokker tært av, og kaien er i ferd med å skli ut i havet. Vi har her byttet ut 

65 stokker. Hadde man gjort denne utvidelsen på bakgrunn av økt kai areal hadde man 

trukket ut 2 meter da dette er lovlig lengde mellom stokker for å ivareta lovlig trykk last. Det 

er således helt klart at dette har vert, og er eneste løsning man kunne utføre arbeidet for å ikke 

skape farlige situasjoner, og for å kunne sikre kaien på best måte i utførelse av vedlikeholdet. 

 

Vedrørende oppføring av grunnmur og brakkerigg. Lyder fisk Dyfjord as har kjøpt borigg i 

Hammerfest som måtte flyttes raskt. Denne ble flyttet så med båt til Kjøllefjord. Ble stående 

en tid på dampskips kai hvor den så ble flyttet til Dyfjord i påvente av montering. Som 

sikkert også kommunen er kjent med, så er Dyfjord ei bygd i fjell skråning. Her er det 

naturlig lite fri arealer til å forsvare en forsvarlig lagring av en borigg. For å ikke ødelegge 

konstruksjonen på riggen var eneste alternativet å lagre på egen eiendom. Her hadde man så 

store vannrette arealer uten hinder til å lagre så store masser. Problemet var da at dette er også 

hvor man skulle, og hadde mulighet å bygge bo riggen. Får å ivareta verdier, og sikre at man 

forsvarlig lagret riggen, besluttet vi å sette opp en avrettet mur og plassere riggen. I tillegg ble 

den lukket i endene for å sikre at ikke bo enhetene snødde full. Dette med en midlertidig 

lukking. Vider arbeide ble så stoppet i påvente av tillatelse i henhold til plan- og 

bygningsloven. Når tillatelse forelå startet vi opp med videre arbeide for å ferdigstille 

bebyggelsen. Tiltaket er i dag godkjent så vi gjør oppmerksom på at plasseringen har ikke 

hatt utfall på tillatelsen til oppføring av byggene. 

 

Dette er noe dere selv kan dokumentere da vi har observert kommunens folk nærmest daglig i 

Dyfjord for å overvære og dokumentere vår aktivitet. På folkemunne går det rykter om at 

Dyfjord har aldri vært så interessant for kommunen som nå. 

 

Vedrørende riving av «drifts bygning». Dette har aldri vært en «Driftsbygning». Dette har 

vært gamle rorbuer som har stått på kai stolper, og hvor det er fylt fyllmasse rundt. Stokkene 

disse har vært plassert på var gamle og råtne at disse var i ferd med å brekke sammen. 

 

Familie bedriften Lyder fisk as er ny entreprenør. Lyder fisk as er også eier av Lyder fisk 

Dyfjord as. (datter selskap). Hvordan vi har fått mulighet til å skape den radikale 

oppbyggingen og utvikling i deres kommune er nettopp pga vi har gjort grepene og være egen 

entreprenør og bygger det meste selv med egne arbeidere. Hadde vi ikke gjort det på denne 

måten hadde vi aldri kunnet skape denne utviklingen, noe som hadde medført at Lebesby 

kommune ikke hadde vært en vekst kommune innen fiskeri, men en kommune nedadgående 

innen fiskeri. 

 

Som sakt så er vi ny entreprenør. I menneskets natur er det helt klart at det er menneskelig å 

gjøre feil. I takt med at man blir mere erfaren, er sjansen for feil mindre. Vi var ikke klar over 

søknads pliktig å rive en gammelt falleferdig rorbu. Vi ble gjort oppmerksom på dette i 

ettertid, og vi fikk inn søknad på dette, og denne er nå innvilget. Her viser vi til at utfallet 
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ville således blitt det samme. I tillegg har vi tatt vare på alt avfall når vi rev denne rorbuen, og 

avfallet er kildesortert. Har kommunen behov for å inspisere dette, så er dette fult mulig. 

 

Med bakgrunn i Lebesby kommunes vedtak om å gi oss et stort straffegebyr på 50 000.-, viser 

Lebesby kommune at dem er en radikal og vanskelig kommune og drive næringsutvikling i. 

Tar vi hensyn til overnevnte i det menneskelige aspektet i å være ny i et fag, og således kan 

feile. Byråkratiet har ikke sett på behovet for å redde en falle ferdig kai, men i stede brukt 

tolkning i regelverket til å kunne kriminaliserer en aktør med gode hensikter. Dette ved å 

påstå at man har utvidet kaien med noen cm, og ikke i hensikt for å redde/ restaurere kaien. 

Kommunen har heller ikke vist forståelse for hvorfor man har plasert riggen som nevnt. Ei 

heller kommet med alternative løsninger. Man har valgt å kriminalisere oss i en jobb som vi 

vanskelig kunne ha gjort på annen måte, og ikke vist forståelse for at Dyfjord har utfordringer 

vedrørende arealer hvor man forsvarlig kunne mellom lagret riggen uten å forringe verdien på 

denne. Lebesby kommune har valgt å bruke lovdata på strengeste måte mot oss. 

 

Jeg viser til loven: 

 

 

 
 

Som man ser av loven så står det uttrykkelig at man KAN gi straffegebyr. Ikke at man skal gi, 

som her Lebesby kommune har valgt å gjøre. 

 

Lebesby kommune kunne F.eks gitt en advarsel, eller en lavere form for gebyr som 

symboliserer at når man er ny i et fag og gjør feil som ikke har konsekvenser for utfallet av 

tillatelsen, husker dette til neste gang. Vi er oppmerksom på at Lebesby kommune tidligere 

har fått inn bekymrings melding på kaien og byggenes tilstand, om at disse er direkte farlig for 
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barn og voksne å ferdes på, hvorpå kommunen ikke gjorde noen form for tiltak. Dette på 

forrige eier av bygningene. Når vi faktisk gjør noe for å sette bygningenne i forsvarlig stand, 

rydder søppel og skaper positiv effekt, så velger heller kommunen å angripe oss for vår 

virksomhet. Dette gjør det logisk og klart for oss at Lebesby kommune har en administrasjon 

som ikke verdsetter og ser behovet for at noen faktisk ønsker og ivareta det å skape sikre 

bygninger, da ved å utbedre og rive farlige bygninger og kaier. Lebesby kommune velger 

heller å kriminalisere disse og gi dem store straffegebyr, når dem egentlig kunne gitt en 

advarsel og heller sett gleden i at søppel, og bygninger som er farlig for våre barn, blir fjernet. 

 

Får vår del så er dette et stert signal fra Lebesby kommune. Saken sett i helhet, er et tydelig 

signal om hvordan Lebesby kommune vedsetter vårt virke. Dette må vi i familie bedriftene ta 

med oss i fremtiden i vår videre bruk av midler til etablering. 

 

Sett i lys av overnevnte ber vi om at dere omgjør vedtaket om 50 000.- i straffe gebyr, til 

advarsel for å ha revet gammal og farlig falleferdig bygning. Angående riggen og restaurering 

av kaien så var dette helt klart ikke mulig å kunne gjøres på andre måter, og var lagring på 

egen eiendom. 

 

-   Forvaltningsbrev om mottatt klage på overtredelsesgebyr, vedlegg 5: 

 

 

Det vises til deres brev, datert 18.3.2019, angående anke på forhåndsvarsel om ileggelse 

av overtredelsesgebyr i forbindelse med flere ulovlig utførte søknadspliktige arbeider på 

eiendommen gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord. Samt vedlagte brev fra Byggetjeneste AS datert 

22.3.2019 angående utbedring og reparasjon av kai.  

 

Kommunen anser dette brevet for å være klage på kommunens vedtak DS 19/19 datert 

21.3.2019 hvor Lyder fisk Dyfjord AS ilegges overtredelsesgebyr på kr. 50 000,- for 

riving av driftsbygning (egnebuer), utvidelse av kaifront, oppføring av grunnmur og 2 stk 

brakkerigger i Dyfjord uten tillatelse etter plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 20-1.  

 

Deres klage vil bli saksforberedt til politisk behandling i utvalg for plan, teknisk og miljø 

(PTM). Dersom PTM opprettholder administrasjonens vedtak vil saken i sin helhet bli 

oversendt Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig stedfesting av vedtaket.  

 

Klagefristen for ileggelse av overtredelsesgebyr utløper fredag 12.4.2019. Dersom det 

skulle være endringer eller tillegg som ønskes medtatt i klagebehandlingen kan dette 

innsendes Lebesby kommune senest innen fredag 12.4.2019. Eventuelle endringer og 

tillegg som innkommer kommunen innenfor denne fristen vil bli saksforberedt til politisk 

behandling i PTM. 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune har mottatt klage på kommunens delegerte vedtak DS 19/19, datert 

21.3.2019, innenfor fristen på 3 ukers klagerett, jfr. Forvaltningsloven (Fvl) § 30. Av vedlegg 

5 fremgår det at kommunen anser klage innkommet etter fristen på forhåndsvarslingen som 

klage på kommunens vedtak DS 19/19. Dette da det egentlig skulle gis uttalelse på 

forhåndsvarsel. Klager er også gitt mulighet til å endre og komme med tilleggsopplysninger 

innenfor fristen av vedtaket DS 19/19. Det er ikke kommet inn flere opplysninger innenfor 

fristen som var satt til 12. april 2019. 
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Av ovenstående gjennomgang og vedlagte dokumenter fremgår hvilken begrunnelse som 

kommunen har benyttet i forhold til delegert vedtak PS 19/19 om ileggelse av 

overtredelsesgebyr i forhold til ulovlig bygningsaktivitet. 

 

Av mottatte klage fra Lyder fisk Dyfjord er det følgende hovedpunkter som fremgår: 

 

- Kai utvidelse og vedlikeholdsarbeider: 

 

«Vedrørende Kaiens utvidelse så var dette et rent vedlikehold prosjekt. Noe som ikke 

er søknads pliktig. Under utførelsen av vedlikeholdet oppdaget man at kaien er i en 

slik forfatning at det er umulig å berge kaien uten å trekke seg 70 cm ut fra neste 

stokk. Under vann er de fleste stokker tært av, og kaien er i ferd med å skli ut i havet. 

Vi har her byttet ut 65 stokker.» 

 

Kommunen har forståelse av at det planlagte arbeidet startet som et vedlikeholdsprosjekt, 

men det burde forventes at når arbeidet øker i omfang og både utvikler seg til å bli en 

utvidelse av kaifront ut i havnebassenget, samt utskifting av 65 stokker hvor av dette 

inngår i bærende konstruksjoner så vil arbeidet ha gått over til et søknadspliktig tiltak etter 

plan- og bygningsloven § 20-1. (Se vedlegg 6, figur 1) 

 

Av Pbl § 20-2 og § 20-3 fremgår kravet til søknadsplikt og ansvarlig foretak klart fram. 

Dersom klager hadde kontaktet kommunen på et tidlig tidspunkt ville det kunne bli gitt 

informasjon om denne søknadsplikten.  

 

- Oppføring av grunnmur og brakkerigg: 

 

«Får å ivareta verdier, og sikre at man forsvarlig lagret riggen, besluttet vi å sette opp 

en avrettet mur og plassere riggen. I tillegg ble den lukket i endene for å sikre at ikke 

bo enhetene snødde full. Dette med en midlertidig lukking. Vider arbeide ble så 

stoppet i påvente av tillatelse i henhold til plan- og bygningsloven. Når tillatelse forelå 

startet vi opp med videre arbeide for å ferdigstille bebyggelsen. Tiltaket er i dag 

godkjent så vi gjør oppmerksom på at plasseringen har ikke hatt utfall på tillatelsen til 

oppføring av byggene.» 

 

I forbindelse med kommunens befaring 2.10.2018 ble det gitt muntlig beskjed til klager at 

all søknadspliktig aktivitet skulle stanses umiddelbart. Dette ble etterfulgt med pålegg i 

brev av 4.10.2018 fra Lebesby kommune, vedlegg 1. (Se vedlegg 6, figur 2) 

 

Lebesby kommune mottok den 8.11.2018 søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av 2 

stk adskilte bygningsmoduler over 2 plan for overnattingsrigg og kontorformål, samt 

riving av 2 eksisterende trebygninger. Hvor den ene bygningen er den som allerede var 

revet. 

 

Videre saksgang (ESA sak 18/1148): 

 2018.11.19 – Kommunen utsteder mangelfull søknad pga.: Situasjonskart, 

tegninger, ansvarsretter, samtykke fra Arbeidstilsynet og avfallsplaner. 

 2019.01.04 – Kommunen mottar svar på mangelfull søknad: Inneholder kun nytt 

søknadsskjema om søknad om tillatelse i ett trinn med underskrifter. 
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 2019.1.10 – Kommunen utsteder forvaltningsbrev hvor det presiseres at det 

fremdeles forelå mangler etter kommunens brev av 19.11.2019. 

 2019.1.10 – Kommunen mottar svar med manglende dokumentasjoner. Samt at det 

er endret bruksformål på de to planlagte bygningene til boligformål og ikke 

kontoformål som behøver samtykke fra Arbeidstilsynet. 

 2019.1.21 – Lebesby kommune utsteder byggetillatelse i sak DS 4/19 for oppføring 

av 2 stk. bygninger for boligformål, samt riving av 2 stk eksisterende bygninger. 

 

Av bilder i vedlegg 6 (figur 3 – 6) fremgår det at i perioden etter stans av arbeidet med 

søknadspliktige arbeider ble det fremdeles gjennomført oppføring av bygninger på 

eiendommen gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord. Bildene er fra befaringer gjennomført den 

11.12.2018 og 4.1.2019. 

 

Kommunen stiller seg undrende til at klager mener at den eneste måten å ta vare på 

brakkene var å sette disse i sammen i to etasjer slik som de planlegger at byggene skulle 

bli. Det at enn bygger grunnmur, legger klar vann og avløp, tilkobler strøm og kler 

byggene fremstår veldig ut som søknadspliktig bygningsvirksomhet. 

 

I tillegg vil det bemerkes at perioden mellom kommunens stansvedtak 2.10.2018 og frem 

til gyldig bygningstillatelse den 21.1.2019 er det snakk om 3 måneder og 18 dager hvor 

klager kunne fått utarbeidet komplett søknad og bragt det ulovlige bygningsarbeidet i 

orden uten at lagring av brakker ville skape nevneverdige problemer. Samt at det at 

byggene er oppført også begrenser kommunens mulighet til å planlegge og styre 

utviklingen i Dyfjord da en eventuell riving og flytting av bygningene ville kunne medføre 

større problemer og kostnader for aktør. 

 

- Riving av hele driftsbygning: 

 

«Vedrørende riving av «drifts bygning». Dette har aldri vært en «Driftsbygning». 

Dette har vært gamle rorbuer som har stått på kai stolper, og hvor det er fylt fyllmasse 

rundt. Stokkene disse har vært plassert på var gamle og råtne at disse var i ferd med å 

brekke sammen.» 

 

«Som sakt så er vi ny entreprenør. I menneskets natur er det helt klart at det er 

menneskelig å gjøre feil. I takt med at man blir mere erfaren, er sjansen for feil 

mindre. Vi var ikke klar over søknads pliktig å rive en gammelt falleferdig rorbu. Vi 

ble gjort oppmerksom på dette i ettertid, og vi fikk inn søknad på dette, og denne er nå 

innvilget. Her viser vi til at utfallet ville således blitt det samme. I tillegg har vi tatt 

vare på alt avfall når vi rev denne rorbuen, og avfallet er kildesortert.» 

 

«Vi er oppmerksom på at Lebesby kommune tidligere har fått inn bekymrings melding 

på kaien og byggenes tilstand, om at disse er direkte farlig for barn og voksne å ferdes 

på, hvorpå kommunen ikke gjorde noen form for tiltak. Dette på forrige eier av 

bygningene.» 

 

Definisjonen driftsbygning fiske (244) er benevnelsen bygningen inne hadde i Matrikkel 

registeret. Bruken av bygningen var nok noe annet og dette var tidligere rorbu.  
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Som entreprenør stilles det strengere krav til at en setter seg inn i det lovverk som gjelder, 

jfr. Pbl § 23-1. Her er det snakk om at det er revet en bygning på ca. 100 m2 uten at enn 

har tenkt tanken på om dette kunne ha vært søknadspliktig. Det er heller ikke forsøkt å 

kontakte kommunen på forhånd for veiledning.  

 

Det at klager i ettertid av søknaden har fått tillatelse er ikke en aksept for det ulovlige 

forholdet som er blitt utført. Men derimot vil det være uhensiktsmessig av kommunen å 

kreve at bygget blir oppført i samme utførelse som før rivningen fant sted. Derimot har 

kommunen blitt fratatt muligheten til å vurdere alle sider av tiltakets art i forkant. Dette i 

forhold til eksisterende bygninger, avfallshåndtering og ansvarshavende aktører. 

 

Av vedlegg 6, figur 7 – 10 vises lagringsområdet for avfall som kan tilknyttes anlegget. 

Hvorvidt om dette avfallet er komplett og sortert vites ikke, men kommunen biter seg 

merke i at klager frembringer at avfallet skal leveres inn til godkjent deponi og i 

kommunens vilkår gitt i ettertid fremgår det klart at avfall skal leveres inn til godkjent 

deponi og avfallsplan med kvitteringer frembringes ved søknad om ferdigattest. 

 

Det frembringes argumenter om at det er menneskelig å feile og at enn er ny entreprenør, 

men det er slik at plan- og bygningsloven ikke er en prøv og feile lovverk. Det er krav om 

at ansvarshavende setter seg inn i lovverket med sine forskrifter. Dette da ansvarshavende 

har en dokumentasjonsplikt i forhold til sitt ansvar. Det anbefales derfor på det sterkeste at 

entreprenør Lyder fisk as setter seg inn i lovverket og påser at det innehas korrekt 

kompetanse og erfaringsnivå innenfor lovens rammer, jfr. SAK10 kapittel 11. Det er ikke 

åpning for at dette skal skje i form av prøv og feil metoden. 

 

Det er også bemerket at kommunen skulle vært varslet tidligere om forholdene rundt 

bruket i Dyfjord. Dette er tilfelle og kommunen har gjennomført befaring av området. Det 

ble under dette ikke funnet forhold som kunne medføre overhengende fare for hele, miljø 

og sikkerhet for området. Derimot har kommunen hatt bruket under oppsyn med tanke på 

fremtidig endring av bygningsmassens status. Det bemerkes at det ikke forelå noen forhold 

som var så overhengende at utbedringer måtte utføres raskt og uten at nødvendig 

saksbehandling etter plan- og bygningsloven kunne gjennomføres. 

 

- Nivået for straffereaksjon fra Lebesby kommune: 

 

«Som man ser av loven så står det uttrykkelig at man KAN gi straffegebyr. Ikke at man 

skal gi, som her Lebesby kommune har valgt å gjøre. 

 

Lebesby kommune kunne F.eks gitt en advarsel, eller en lavere form for gebyr som 

symboliserer at når man er ny i et fag og gjør feil som ikke har konsekvenser for 

utfallet av tillatelsen, husker dette til neste gang.» 

 

Kommunen har i vedtak DS 19/19, datert 21.3.2019, utdypet begrunnelse for hvorfor 

overtredelsesgebyret er valgt og til hvilket nivå. Etter kommunens gjennomgang av 

klagers brev av 18.3.2019 kan det ikke sees at det foreligger noen opplysninger som endrer 

tidligere vurdering av det ulovlige forholdet. 

 

Det gjengis her tidligere vurdering i vedtak DS 19/19: 
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Vurdering av hvilken type lovbrudd som har skjedd:  

SAK10 § 16-1, første ledd bokstav a) – «Den som utfører eller lar utføre tiltak 

som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1, jfr. § 20-2 og § 20-4 uten at det 

foreligger nødvendig tillatelse, ilegges gebyr:»  

 

Vurdering:  

Det er gjennomført riving og fjerning av en hel driftsbygning (Bygningsnr: 

192889952), utvidelse av kaifront ved Dyfjordbruket, samt oppføring av 

permanente fundamenter for brakkerigger på eiendommen. I perioden mellom 

kommunens stans, datert 2.10.2018, av all arbeider av søknadspliktige tiltak og 

at kommunen gav tillatelse til tiltaket, datert 21.1.2019, ble begge bygningene 

reist på oppførte fundamenter på eiendommen gnr. 34 bnr. 7.  

 

Det aktuelle området er også i kommunen arealplan lagt som fremtidig 

tettstedsområde med krav om utarbeidelse av reguleringsplan. Det var ikke 

omsøkt dispensasjon fra dette kravet.  

 

Tiltakshaver har igangsatt og gjennomført søknadspliktige tiltak uten å ha fulgt 

plan- og bygningsloven sine bestemmelser.  

 

Vurdering av hvor alvorlig lovbruddet er:  

SAK10 § 16-1, første ledd bokstav a), nr. 2 – «Overtredelsesgebyr inntil 50 

000 kan ilegges der det mangler tillatelse, og tiltaket i tillegg ikke i det 

vesentlige er i overenstemmelse med lov, forskrift, plan og eventuell vedtak.»  

 

Vurdering: Overtredelsen er alvorlig. Det er gjennomført riving og fjerning av 

en hel driftsbygning, utvidelse av kaifront ved Dyfjordbruket, samt oppføring 

av fundamenter for brakkerigger.  

 

Samt oppføring av bygninger på fundamenter mens det var vedtatt stans i all 

bygningsaktivitet. Området befinner seg også innenfor fremtidig 

tettstedsområde i kommunens arealplan med krav om utarbeidelse av 

reguleringsplan. Søker hadde heller ikke søkt kommunen om dispensasjon fra 

dette kravet.  

 

Utmåling av gebyr:  

SAK10 § 16-2, første ledd – «Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse 

kan det legges vekt på hvor alvorlig overtredelsen er.»  

 

Vurdering:  

Som nevnt ovenfor i punktet om hvor alvorlig lovbruddet er har 

tiltakshaver ved å rive og fjerne en hel bygning uten at kommunen har gitt 

tillatelse fratatt kommunen mulighet til å vurdere byggets egnethet og 

eventuell vern. 

 

Det å igangsette tiltak uten søknad og i et område som krever utarbeidelse 

av reguleringsplan har medført at kommunen fratas muligheten på forhånd 

å avklare og vurdere tiltakenes påvirkninger på omkringliggende område.  
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SAK10 § 16-2, andre ledd – «Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse 

etter § 16-1 første ledd bokstav a til e kan det legges vekt på om eventuelt 

pålegg som nevnt i plan- og bygningsloven § 32-8 bokstav g til l er fulgt.»  

 

Vurdering:  

Lebesby kommune gav i brev, datert 4.10.2018, pålegg etter Pbl § 32-4 om 

stans og opphør av søknadspliktige bygningsarbeider på eiendommen gnr. 

34 bnr. 7 i Dyfjord med øyeblikkelig virkning. Muntlig beskjed om pålegg 

ble også gitt under befaringen den 2.10.2019.  

 

Inntil tiltakshaver hadde fått byggesøknader komplett og godkjent den 

21.1.2019 ble det fortsatt arbeidet med oppføring av to bygninger på de 

ulovlig igangsatte fundamenter. Det legges tyngst vekt på at tiltakshaver 

ikke har etterfulgt kommunens pålegg om stans.  

 

SAK10 § 16-2, tredje ledd – «Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse 

etter § 16-1 første ledd bokstav a til e, g og h kan det legges vekt på om 

overtrederen åpenbart kjente til at handlingen var i strid med krav gitt i eller 

med hjemmel i plan- og bygningsloven.»  

 

Vurdering:  

Daglig leder i Lyder fisk Dyfjord AS (org.nr: 920 846 270) har et anlegg 

plassert på Veidnes i Lebesby kommune. Det er tidligere omsøkt 

byggetillatelse for utvidelser av industribygget hvor daglig leder var 

tiltakshaver gjennom firmaet T-S Barents AS (org.nr: 992 117 370).  

 

Det er i utgangspunktet eier/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningsloven 

med sine forskrifter overholdes. Det å gjennomføre riving av en bygning 

på ca. 100 m2 burde normalt medføre at enn forhører seg med kommunen 

om søknadsplikten. Tiltakshaver har i tillegg flere anlegg rundt omkring og 

vil således komme i kontakt med plan- og bygningsloven i forhold til drift 

og vedlikehold av disse anleggene. Det menes derfor at tiltakshaver her 

burde vist at omfanget av de arbeidene som ble igangsatt ville være 

søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.  

 

Konklusjon:  

Med hjemmel i Pbl. § 32-8 første ledd bokstav b), jfr. SAK10 § 16-1 første 

ledd bokstav a) nr. 2, vil kommunen ilegge overtredelsesgebyr på kr. 50.000,-. 

Av ovenstående vurdering ses det ingen formildende grunner til å redusere 

grensen på kr. 50.000,-.  

 

Etter en helhets vurdering og summen av de ulovlige utførte arbeider under ett, menes det at 

det i klagen ikke er fremkommet noen nye eller formildende momenter i forhold til 

kommunens utstedelse av overtredelsesgebyr på kr. 50 000.-. 

 

Det anbefales derfor at klagen ikke tas til følge og saken oversendes Fylkesmannen i Troms 

og Finnmark for endelig avgjørelse. 
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Vedtaket om å opprettholde kommunens vedtak er ikke klagerett på. Dette da saken oversendes 

Fylkesmannen for endelig vedtak.  

 

Dersom kommunen gir klager medhold og omgjør vedtaket vil dette ha klagerett som andre 

enkeltvedtak. Det må da huskes på at denne klageretten fremgår av vedtaket. 
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OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEGADRESSER I LEBESBY 

KOMMUNE 

 

 

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 16/19 Kommunestyret 11.04.2019  

PS 24/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 14.05.2019  

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 

      

46 område Stálogáisá 

47 område Važžečearru 

48 område Geaidnojávri 

89 Vei - Tettsted Stuorraskáiddiluodda 

135 Vei - Tettsted Bærfjellveien 

136 Vei - Tettsted Store Måsvass-veien 

137 Vei - Tettsted Loavddajárluodda 

138 Vei - Tettsted Stálogáisluodda 

      

 

Klagerett  

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. 
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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. 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 12.02.2019 sak 7/19 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

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 
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24 område Hovdenakken 

25 område Mårøya 

26 område Vinterplassen 

27 område Sørfjorden 

28 område Vardnes 

29 område Jordelva 

31 område Krampeneset 

33 område Geitvannet 

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 



  Sak 24/19 

 

 Side 42 av 51   

 

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 

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 
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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 

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. 
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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 Kommunestyret den 11.04.2019 sak 16/19 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

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 
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25 område Mårøya 

26 område Vinterplassen 

27 område Sørfjorden 

28 område Vardnes 

29 område Jordelva 

31 område Krampeneset 

33 område Geitvannet 

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 
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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 

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 
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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 

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

klagen. 

 

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.  

 

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 8 av 140 parseller. 

Dette gjelder adresseparsell nr: 46, 47, 48, 89, 135, 136, 137 og 138. Her er det også foreslått 

samiske navn og kommunen har nå mottatt tilråding fra Samisk språkråd.  
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Det er tidligere oversendt til politisk behandling forslag til vedtak av adressenavn på 125 av 

140 parseller som skal vedtas i kommunestyret den 11.4.2019.  

 

Dette betyr at det gjenstår 7 parseller som ikke har blitt framlagt ennå. Dette på bakgrunn av at 

det er opprettet formell navnesak og disse er oversendt Kartverket for avklaring. Dette gjelder 

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.  

 

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.  

 

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.  
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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. 
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KLAGE PÅ KOMMUNENS VEDTAK PS 13/19 VEDRØRENDE AVSLAG PÅ 

DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 36/27, 209  

Arkivsaksnr.: 19/160  Unntatt offentlighet Ofl §13 

 

 


