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Saksliste 
 

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 

  Tittel 

 

PS  42/17 17/1052   

  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG 

FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 15.11.17  

 

PS  43/17 17/1053   

  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR 

PLAN - TEKNISK OG MILJØ 15.11.17  

 

PS  44/17 17/1054   

  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 5.10.17  

 

PS  45/17 17/822   

  35/1 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV 

TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT I SNATTVIKA  

 

PS  46/17 17/824   

  16/1 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNENS 

AREALPLAN FOR UTBEDRING AV DEMNING VED 

HELVETESVANN  

 

PS  47/17 17/844   

  25/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV 

HYTTETOMT I GEITVANN HYTTEFELT  

 

PS  48/17 17/846   

  35/1/51 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ETABLERING 

AV MOTORCROSSBANE 35/1/51 

 

 



Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument. 

 

PS  49/17 17/734   

  KLAGE - PS 33/17 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR 

BRUKSENDRING AV BOLIGTOMT TIL GARASJETOMT  

 

PS  50/17 17/1099   

  SØKNAD OM SAMTYKKE ETTER PBL §13 - 1 FOR 

PLASSERING AV NY FLYTEBRYGGE I VEIDNES HAVN  
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GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK 

OG MILJØ 15.11.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/1052    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 42/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 15.11.2017  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 15.11.17 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Plan- Teknisk og Miljø er satt opp til onsdag 15.11.17. Innkalling og sakspapirer skal 

være tilgjengelig for medlemmer 7.11.17, 8 dager før møtedato. 

 

 

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

OG MILJØ 15.11.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/1053    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 43/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 15.11.2017  

 

Innstilling: 

 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner saksliste til Utvalgsmøte 15.11.17 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Møtet i Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø er satt opp til onsdag 15.11.17. 

Saksbehandlere har frist til mandag 6.11.17 kl. 12 for oversendelse av innstilling til 

godkjenning hos rådmann. Etter godkjenning og innen kl. 14 sender møtesekretariat Foreløpig 

Saksliste til utvalgsleder. Utvalgsleder har frist til neste virkedag kl. 10 med å gi 

tilbakemelding på sakslisten.  

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 7.11.17, 8 dager før møtedato. 

 

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

MILJØ 5.10.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/1054    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 44/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 15.11.2017  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 5.10.17 

 

 

 

Vedlegg: 

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

05.10.2017 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoll var signert av utvalgsleder Olaf Terje og medlemmene etter møtet 

5.10.17. 

 

 

Vurdering: 
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35/1 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL 

BOLIGTOMT I SNATTVIKA 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 35/91  

Arkivsaksnr.: 17/822    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 45/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 15.11.2017  

 

Innstilling: 

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

datert 18.8.2017, for fradeling av tilleggsareal fra eiendommen gnr. 35 bnr. 1 i 

Snattvika til eksisterende boligtomt i Mostavikvegen 2 (gnr. 35 bnr. 91). 

 

2. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Snattvika (RPL 2022198101 Snattvika) 

sin bestemmelse om gangfelt (planbestemmelse § 1) og friområde (planbestemmelse § 

8.1) for fradeling av tilleggsareal fra eiendommen gnr. 35 bnr. 1 til eksisterende 

boligtomt (Mostavikvegen 2), jfr. Pbl § 19-2. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med tiltaket i form av bedre utnyttelse av tomt for bygging til stor familie og 

tilretteleggelse av for spesielle behov. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet 

og intensjonen ved gjeldende reguleringsplan. Det kan også nevnes at den planlagte 

fradelingen er tilsvarende som tidligere dispensasjon i samme felt. 

 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Fremtidige bygninger skal ikke plasseres nærmere vegen enn byggelinjen. 

 Det skal ikke oppføres tiltak innenfor frisiktsonen mot kryss. 

 

3. Det gis tillatelse til fradeling av tilleggsareal på ca. 300 m^2 fra eiendommen gnr. 35 

bnr. 1 for bruk til eksisterende boligtomt på eiendommen gnr. 35 bnr. 91 

(Mostavikveien 2), jfr. Pbl § 20-4 d). 

 

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

det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om eigedomsregistrering innen 3 år 

etter tillatelsen ble gitt, jfr. PBL § 21-9. 

 

4. Klagerett 

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

Klagen skal sendes Lebesby kommune. 

 

Klagefrist er 3 uker regnet 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. 
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Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon for tilleggsareal til boligtomt, datert 18.8.2017 

2. Situasjonskart med avmerket område for tilleggsareal 

3. Situasjonskart med påført reguleringsformål 

4. Oversiktskart over omsøkt område 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

 

Lebesby kommune har mottatt den 18.8.2017 søknad om dispensasjon fra gjeldende 

reguleringsplan for Snattvika (RPL 2022-1981-01) for fradeling av tilleggsareal fra 

eiendommen gnr. 35 bnr. 1.  

 

Matrikkelopplysninger:  

Søker:    Lise Brith Jenssen, Postboks 333, 9790 Kjøllefjord  

Beliggenhet:   gnr. 35 bnr. 1 – Snattvika boligområde i Kjøllefjord  

Koordinat:   Euref89 UTM 35, N – 7 871 468, Ø – 510 605  

Eiendommens areal:  ca. 250 m2  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«Ønsker tilleggstomt med tanke på mulighet for bygging av garasje i forbindelse med 

bygging av hus. Vi vet at tilleggstomt er gitt til nabo i gaten over for bebyggelse av 

garasje.»  

 

Til Finnmarkseiendommen ble det gitt følgende tilleggsopplysninger i forhold til 

‘Søknadsskjema grunn og rettigheter’:  

 

«Vi er en stor familie som har behov for tilrettelagt bolig pga. vi har et handikappet 

barn, og vi har ikke mulighet å bygge ut vår nåværende bolig. Vi ønsker også at den 

aktuelle tomten kan utvides. Vi har planer om å bygge en stor bolig, vi er en familie på 

12, hvor 10 bor hjemme. Vi vil også bygge med utleie slik at et slikt prosjekt kan 

realiseres.»  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende reguleringsplan for området er RPL 2022198101 Snattvika. Følgende bestemmelser 

blir berørt av det planlagte tilleggsarealet:  

 

§ 8.1 Friområder 

Bygningsrådet kan tillate bygning eller tekniske inngrep som etter rådets skjønn 

naturlig henger sammen med områdets bruk som friområde. F.eks. opparbeidet turveg, 

trimanlegg osv.  

 

§ 1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne 

begrensningslinje skal bebyggelse og anlegg i hovedtrekk plasseres og utformes som 

vist på planen og i henhold til disse bestemmelser. (Det planlagte tiltak berører et lite 

område som i plankartet er avsatt til gangfelt)  
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Tidligere dispensasjoner:  

Lebesby kommune v/ formannskapet gav i vedtak den 30.5.2008, saknr PS 86/08, pkt. 3:  

«Lebesby kommune gir dispensasjon fra reguleringsplan for Snattvika for justering av GID 

35/98 slik at noe av friområdet mot Snattvikveien tillegges eiendommen GID 35/98. Dette for 

at eiendommen kan bebygges med garasje som tilbygg til bolig uten at utearealet mot sør blir 

berørt.»  

 

Uttalelse fra sektormyndigheter: 

Den 24.8.2017 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet inn: 

 

Statens vegvesen, brev datert 4.9.2017- 

 

Som forvalter av riks- og fylkesveger er våre interesser knyttet til forhold som vil 

påvirke arealbruken langs vegen. Samtidig er vi som sektormyndighet opptatt av 

hvordan tiltaket vil påvirke trafikksikkerheten, transportfunksjonen, trafikkavvikling 

og miljø. 

 

Boligtomta ligger ved kommunal veg, men vi anbefaler likevel at statens vegvesen 

sine håndbøker følges ved utforming av veg, avkjørsler og gangsoner. Videre er vi 

opptatt av at trafikksikkerhet og trafikkavvikling, samt fremkommelighet for myke 

trafikanter, ivaretas på en hensiktsmessig måte. Det bør derfor ikke bygges noe 

innenfor frisiktsonen som er tegnet inn i reguleringsplanen. Det bør også avklares 

hvordan inntegnet gangfelt/ fortau skal tilpasses en eventuell ny tomtegrense. 

 

Utover dette har vi ingen ytterligere kommentarer. 

 

Sametinget, brev datert 21.9.2017- 

 

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

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

kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til søknaden. 

 

Finnmark fylkeskommune, brev datert 16.10.17- 

 

Finnmark fylkeskommune kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafor det 

aktuelle området og har derfor ingen merknader til tiltaket. 

 

Fylkesmannen i Finnmark og Finnmarkseiendommen har ikke svart innenfor fristen og det 

antas derfor at de ikke har merknader til søknaden. 

 

 

Reindrift:  

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

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

området ligger innenfor regulert tettstedsbebyggelse. På bakgrunn av at området ligger inne i 

tettstedsbebyggelse så sees det ikke behov for å sende høring til reinbeitedistriktet.  
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Kulturminner:  

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

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

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

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

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

medfører fare for helse og sikkerhet som kommunen kjenner til.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  

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

aktuelle området vil berøre en mindre del av et regulert område for park, turveg, lek 

(Friområde). Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slik foreligger.  

 

Naturmangfold, 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.  

Av opplysninger som foreligger i distriktet rundt omsøkte område er følgende registret:  

 Fiskemåke, «Larus canus», NT – Nær truet  

 Bergirisk, «Carduelis flavirostris», NT – Nær truet  

 Krykkje, «Rissa tridactyla», EN – Sterkt truet  

 

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 

ikke disse artene bli berørt av planlagte tiltak. 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 
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naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette 

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Saken gjelder fradeling av et mindre tilleggsareal tilknyttet eksisterende boligtomt i et 

område regulert til tettstedsområde. Vi mener at § 9 er oppfylt. Den sentrale ordlyden 

om at: «Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 

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

treffe forvaltningsvedtak» vurderer vi ikke er aktuell i denne saken da det er klart at 

kunnskapen er god nok vedrørende plan- og influensområdets naturverdier til å si at en 

irreversibel skade på naturmangfoldet ikke vil skje som følge av tiltaket.  

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

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

økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

 

Vurdering:  

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

Saken gjelder fradeling av et mindre tilleggsareal mellom eksisterende boligtomt og 

veg. 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 fradelingen av 

tilleggsarealet vil øke belastningen i forhold til i dag.  

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

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

skadens karakter.  

 

Vurdering: 

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

fradele tilleggsareal til eksisterende boligtomt 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 omsøkte område er lokalisert innen i et regulert tettstedsområde. Det vil derfor 

ikke være noen endring av bruk som medfører at enn unngår/ begrenser skader på 

naturmangfoldet.  

 

Konklusjon:  

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

tilleggsareal til boligtomt ikke vil medføre en negativ innvirkning på Naturmangfoldet. 

Dette da områdene er i bruk og dette ikke vil endre seg i forhold til fradelingen. 
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Vurdering: 

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

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

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

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

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

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

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

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

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

 

Lebesby kommune har mottatt den 18.8.2017 søknad om dispensasjon fra gjeldende 

reguleringsplan for Snattvika (RPL 2022-1981-01) for fradeling av tilleggsareal fra 

eiendommen gnr. 35 bnr. 1. Tilleggsarealet tenkes benyttet i forbindelse med bygging av 

garasje i tilknytning til bolighus på eiendommen gnr. 35 bnr. 91 (Mostavikvegen 2). 

 

Den planlagte fradelingen medfører at arealet kommer i berøring av deler av et planlagt 

gangfelt (Bestemmelsens § 1) og et areal avsatt til friområde (Bestemmelsens § 8.1). 

Søknaden er derfor avhengig av dispensasjon fra gjeldende plan. 

 

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. Reguleringsplan for Snattvika har som formål å gi et 

samspill mellom regulert boligområde og annen industri med tilhørende friområder. Det 

aktuelle området som det her søkes dispensasjon fra er en mindre del av friområde mellom 

vegen og eksisterende tomt. I forhold til gangfeltet vil dette i mindre grad bli berørt. Etter 

kommunens vurdering vil ikke hensynet bak bestemmelsen og lovens formål bli vesentlig 

tilsidesatt av det planlagte tiltak. 

 

I tillegg nevnes det at fordelene må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering: 

 

Fordeler med tiltaket: 

 Bygging av stort hus tilrettelagt stor familie 

 Bygging med tanke på person med spesielle behov 

 Bedre utnyttelse av tomt 

 

Ulemper med tiltaket: 

 Berører et mindre areal for gangfelt 

 Berører et lite areal for friområde  

 Evt. bygging kan komme i konflikt med etablert frisiktlinje 

 Mulig presedens for andre tiltak 

 

Den aktuelle fradelingen vil i liten grad redusere planens friområde og etter kommunens 

vurdering vil ikke dette forringe gjeldende plan. I tillegg vil en liten bit av gangfeltet bli berørt 

uten at dette skaper noen vanskeligheter for å kunne etablere en hensiktsmessig fremføring av 

fremtidig gangfelt i området. Når det gjelder forholdet til presedens kan det nevnes at 
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kommunen i et tidligere vedtak PS 86/08, vedtatt av Formannskapet den 30.5.2008, har gitt 

dispensasjon for en tilsvarende fradeling uten at dette skapte ulemper for gjeldende plan. 

 

Utfra ovenstående mener kommunen at det foreligger større fordeler i form av bedre utnyttelse 

av tomt, bygging for stor familie og tilretteleggelse for spesielle behov fremfor de ulemper 

som dispensasjonen påfører gjeldende reguleringsplan. Allikevel bør det i tillatelsen stilles 

vilkår at eventuell fremtidig bebyggelse ikke skal komme i konflikt med den etablerte 

frisiktsonen for kryss. 

 

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

tiltaket i form av bedre utnyttelse av tomt for bygging til stor familie og tilretteleggelse av for 

spesielle behov. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og intensjonen ved gjeldende 

reguleringsplan. Det kan også nevnes at den planlagte fradelingen er tilsvarende som tidligere 

dispensasjon i samme felt. 
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16/1 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNENS AREALPLAN FOR 

UTBEDRING AV DEMNING VED HELVETESVANN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 16/1  

Arkivsaksnr.: 17/824    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 46/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 15.11.2017  

 

Innstilling: 

Tiltakshaver/adresse: Grieg Seafood AS, Markedsgate 3, 9503 ALTA 

Tiltaksadresse: gnr. 16 bnr. 1, Helvetesvann ved Landersfjord 

Planstatus: Kommunens arealplan - LNF C sone 

Søknad mottatt: 09.08.2017 

Type søknad: Søknad om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra Planbestemmelser 

    

    

Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1fra: 

Bestemmelse i kommuneplanens arealdel - LNF C sone 

Gjennomføre nødvendige oppgraderingstiltak på eksisterende damanlegg ved Helvetesvann. 

Rehabilitering av eksisterende dam, uttak av masser og utbedring av eksisterende anleggsvei. 

Etter en helhetsvurdering og på bakgrunn av ovenstående, og uttalelser fra sektormyndighetene 

mener kommunen at det i denne saken foreligger klart større fordeler i form av sikringstiltak på 

eksisterende damanlegg for å imøtekomme fremtidens utfordringer fremfor de ulemper som 

tiltakene i marken medfører lokalt dyreliv og landskap. 

    

Generelle vilkår 

Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/arealplan for området 

og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

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

  

Spesielt om 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 (Ingen må - uten at det er lovlig etter § 8 

- sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 

eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at 

dette kan skje. ) - skal melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den 

utstrekning det kan berøre kulturminnet. 

  

Innsynsrett 
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Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18. 

  

Klagerett 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 

sendes Lebesby kommune. 

Klagefrist er 3 uker regnet 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. 

  

Gebyr 

Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr jfr. Forskrift om gebyr for behandling / 

forvaltning etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (lokal forskrift for Lebesby 

kommune). 

Gebyrforskriften ligger på kommunens hjemmeside: www.lebesby.kommune.no  

 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-1, datert 4.8.2017 

2. Kart over planlagt tiltak 

3. Tegning av snittet på demningen 

4. Oversiktskart 

5. Landskaps og miljøplan for rehabilitering av demning ved Helvetesvann 

6. NVE – Godkjenning av miljøplan for Helvetesvann 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Vedlagt følger søknad om dispensasjon fra Grieg Seafoods Finnmark AS for utbedringer av 

eksisterende anleggsvei, demning ved Helvetesvann og uttak av masser i forbindelse med 

rehabilitering av eksisterende demning, eiendommen gnr. 16 bnr. 1 ved foten av Jerkum. Det 

planlagte arbeidet er i forbindelse med krav stilt fra NVE i forhold til sikkerhet til anlegg i 

konsekvensklasse 1.  

 

Matrikkelopplysninger:  

Søker:    Grieg Seafood Finnmark AS, Postboks 1053, 9503 Alta  

Beliggenhet:   gnr. 16 bnr. 1 – Helvetesvann, Landersfjorden.  

Koordinat:   Euref89 UTM 35, N – 7 810 227, Ø – 487 875  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«Rehabilitering av dam Helvetesvann; uttak av masser, utbedring av anleggsvei, 

endring av dam (Størrelse) i LNF-C sone.»  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan hvor området er definert som LNF-C 

sone med følgende bestemmelser:  
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«Innenfor denne sonen er oppføring av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse 

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

 

Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 23.8.2017 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 22. september 2017. Følgende 

uttalelser er kommet inn: 

 

Sametinget, brev datert 24.7.2017 og 19.9.2017- 

24.7.2017 

Sametinget ved Ole Mattis Siri foretok befaring av det omsøkte området den 

12.7.2017. Det ble under befaringen ikke påvist automatisk fredete samiske 

kulturminner som skulle være til hinder for tiltaket. 

 

Etter befaring samt vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se 

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

kulturminner. Sametinget har derfor ingen merknader til søknaden. 

 

19.9.2017 

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

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

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

 

Fylkesmannen i Finnmark, mail datert 23.2.2017- 

Naturmangfoldet blir selvsagt påvirket i området tiltaket skal gjennomføres, uten at vi 

kan konkretisere hvor mye eller hvordan påvirkningen blir. Vi regner med at det blir 

tatt hensyn til naturmangfoldet når tiltaket gjennomføres og at dette er praksis hos de 

som utfører arbeidet. Vi kjenner ikke til at der er arter som krever spesielt beskyttelse. 

 

Reinbeitedistrikt 13 «Lágesduottar», brev datert 6.9.2017- 

Reinbeitedistrikt 13 har vært på befaring. 

 

Styrevedtak, enstemmig; 

Distriktsstyret for Reinbeitedistrikt 13 har ingen merknader til saken.  

 

Finnmark fylkeskommune og finnmarkseiendommen har ikke svart innenfor fristen og det 

antas derfor at de ikke har noen merknader. 

 

Reindrift:  

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

reinbeiteinteresser som kan bli berørt av tiltaket.  

 

Kulturminner:  

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

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

SEFRAK-register. 
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Sametinget har i brev av 24.7.2017 uttalt at de ved befaring den 12.7.2017 ikke har påvist 

automatisk fredete samiske kulturminner som skulle være til hinder for tiltaket. Sametinget 

har derfor ingen merknader til søknaden.  

 

Samfunnssikkerhet:  

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

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

medfører fare for helse og sikkerhet som kommunen kjenner til.  

 

Allmenne friluftsinteresser: Det er ikke anført fra søker at det foreligger friluftsinteresser 

som vil bli berørt av tiltaket. Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slikt foreligger.  

 

Naturmangfold, naturmiljø og landskap:  

Fylkesmannen i Finnmark v/ Harald Muladal har i mail datert 23.2.2017 uttalt: 

«Naturmangfoldet blir selvsagt påvirket i området tiltaket skal gjennomføres, uten at vi kan 

konkretisere hvor mye eller hvordan påvirkningen blir. Vi regner med at det blir tatt hensyn 

til naturmangfoldet når tiltaket gjennomføres og at dette er praksis hos de som utfører 

arbeidet. Vi kjenner ikke til at det er arter som krever spesielt beskyttelse.»  

 

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

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

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

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

fremgå av beslutningen.  

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

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

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

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

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

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

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

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

Det er registrert følgende oppføring av arter i distriktet:  

 Gaupe, «Lynx Lynx», EN – Sterkt truet  

 Havelle, «Clangula hyemalis», NT – Nær truet 

 

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

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

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

til området. Kommunen vurderer at ovennevnte ikke arter ikke vil bli berørt av tiltaket. 

Kravet etter § 8 om at saken skal basere seg på eksisterende og tilgjengelig kunnskap 

er dermed oppfylt. 
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§ 9 Føre-var-prinsippet  

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

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

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

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

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

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

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

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

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

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

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

vil skje som følge av tiltaket.  

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

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

økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

 

Vurdering:  

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

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

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

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

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

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

skadens karakter.  

 

Vurdering:  

Planen konkretiserer de tiltakene som gjøres for å hindre og begrense skader på 

naturmangfoldet gjennom et begrenset inngrepsareal og plan for opprydding etter endt 

anleggsperiode. Kostnadene for dette dekkes av utbygger.  

 

§ 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:  

Den innsendte planen skal sikre at arbeidene blir utført på en god måte for å hindre 

skade på naturmangfoldet.  

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon for rehabilitering 

av dam ved Helvetesvann ikke vil medføre en negativ innvirkning på 
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Naturmangfoldet. Dette da områdene er i bruk og dette ikke vil endre seg i forhold til 

tiltaket. Det antas at naturmangfoldet vil kunne bli påvirket under utførelsen av de 

planlagte tiltakene, men det antas at området vil stabilisere seg etter at de nødvendige 

arbeidene er ferdigstilt. I NVE’s godkjenning av detaljplan for miljø og landskap, brev 

datert 12.6.2017, er det også gjennomført vurderinger av Naturmangfoldet og hvor det 

konkluderes med at innsendt plan vil sikre at arbeidene blir utført på en god måte for å 

hindre skade på naturmangfoldet. 

 

 

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. 

 

Grieg Seafood AS planlegger rehabilitering av Dam Helvetesvann etter krav fra Norges 

Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) til sikkerhet. Arbeider med dammen omfatter i 

hovedsak følgende: 

- Ny tettesone oppstrøms. 

- Etablering av nytt flomløp/ overløp, og plastret flomkanal nedstrøms dam/ terskel. 

- Istandsetting og arrondering av terreng og anleggsvei. 

Tiltakene er planlagt utført i 2017. 

 

De planlagte arbeidene med den eksisterende dammen må avklares ovenfor kommunens 

plangrunnlag. Det aktuelle området ligger innenfor LNF-C sonen av kommunens arealplan. I 

denne sonen er tiltak og anlegg ikke tillatt. Dette medfører at ovenstående arbeider er 

avhengig av dispensasjon fra gjeldende plan. 

 

Ulempene med tiltaket vil være forbigående forstyrrelser på lokalt dyreliv under arbeidene 

med oppgraderingene, men det antas at etter at nødvendige oppgraderinger er gjennomført vil 

lokalt dyreliv tilpasse seg. Det vil også være ulemper med inngrep i området i forbindelse med 

rehabiliteringen og transport, men det antas at dette blir gjennomført på mest mulig skånsom 

måte og tilpasses terreng. 

 

Av de positive sider er at enn med de planlagte utbedringene imøtekommer fremtidens 

utfordringer og sikrer at anlegget driftens på en sikkerhetsmessig måte. 

 

Kommunen legger også vekt på at grunneier har gitt sin tillatelse til tiltaket og at øvrige 

sentrale sektormyndigheter ikke har gått imot eller varslet klage på planlagte tiltak. 

 

Etter en helhetsvurdering og på bakgrunn av ovenstående, og uttalelser fra 

sektormyndighetene mener kommunen at det i denne saken foreligger klart større fordeler i 

form av sikringstiltak på eksisterende damanlegg for å imøtekomme fremtidens utfordringer 

fremfor de ulemper som tiltakene i marken medfører lokalet dyreliv og landskap. 
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På bakgrunn av dette anbefales det at det gis dispensasjon fra kommunens arealplan sin 

bestemmelse om LNF-C sone og gis dispensasjon for rehabilitering av eksisterende dam, uttak 

av masser og utbedring av anleggsvei. 
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25/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV HYTTETOMT I 

GEITVANN HYTTEFELT 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 25/1  

Arkivsaksnr.: 17/844    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 47/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 15.11.2017  

 

Innstilling: 

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

datert 6.7.2017, for fradeling av ekstra hyttetomt på eiendommen gnr. 25 bnr. 1 ved 

Geitvann hyttefelt. 

 

2. Det gis ikke dispensasjon, iht. plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-2, fra reguleringsplan 

for Geitvann hyttefelt (RPL 2022197705) for etablering av en ekstra hyttetomt på 

eiendommen gnr. 25 bnr. 1 i det regulerte området. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart større 

fordeler ved å etablere en ekstra hyttetomt i Geitvann hyttefelt, enn de ulemper dette 

medfører gjeldende reguleringsplan. Når det gjelder presedens og 

likebehandlingsprinsippet så foreligger det ingen spesielle grunner i denne saken som 

skiller seg ut. En dispensasjon vil derfor kunne skape presedens ved at flere kan gjøre 

hevd i samme forhold for å etablere ekstra hyttetomter i dette feltet og kommunens 

øvrige reguleringsplaner. 

 

3. Klageadgang 

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

Klagen sendes Lebesby kommune 

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag 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 for fradeling av hyttetomt, datert 6.7.2017. 

2. Oversendelsesbrev fra Finnmarkseiendommen, brev datert 11.8.2017. 

3. Oversiktskart. 

4. Uttalelse: Reinbeitedistrikt 13, datert 6.9.2017. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 
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Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon for fradeling av en ekstra hyttetomt i 

Geitvann hyttefelt (RPL 2022197705) på eiendommen gnr. 25 bnr. 1 i Lebesby kommune. 

Alle regulerte hyttetomter er allerede fradelt i feltet og det er pr. i dag ingen ledige tomter i 

dette feltet.  

 

Matrikkelopplysninger:  

Søker:    Espen Eriksen, Postboks 153, 9770 Mehamn  

Beliggenhet:   gnr. 25 bnr. 1 – Geitvann hyttefelt  

Koordinat:   Euref89 UTM sone 35, N – 7 831 378, Ø – 511 589  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«Vi søker om dispensasjon til å sette opp fritidsbolig/ hytte ved Geitvann hyttefelt i 

Bekkarfjord, Lebesby kommune.  

 

I august 2016 fikk vi vite at det var en tomt ledig i det nevnte hyttefeltet. Vi reiste 

innover for å se og ble oppfordret av FEFO til å søke på den ledige tomta. Og søkte 

FEFO. 

  

I oktober 2016 purret vi til FEFO siden vi ikke hadde hørt noe, de skyldte på 

ferieavvikling og sa vi bare måtte vente.  

 

Etter å ha purret flere ganger på telefon/ mail, fikk vi brev om at tomta var tildelt noen 

andre. Vedkommende som fikk tomta hadde søkt etter oss. Dette bekreftet FEFO, vår 

elektroniske søknad var rotet bort, og at de skulle prøve å løse saken da det ikke var 

noen flere ledige tomter i området. Dette lot seg ikke gjøre og FEFO anbefalte oss å 

finne en tomt i hyttefeltet der vi ønsket hytte.  

 

Dette gjorde vi, og 20. juni 2017 var vi, FEFO og Teknisk etat fra Lebesby kommune 

på befaring. 

 

Da dette området ikke blir regulert og utvidet i fht. flere tomter anbefalte de oss om å 

søke dispensasjon til å bygge hytte. Vi er klare over at dette området er regulert til 

friområde etter friluftslover, men slik vi ser det vil ikke denne hytta være til noe hinder 

for de andre hytteeierne i området til å nyte naturen i Bekkarfjord. Den nærmeste 

hytten vil ligge om lag 150 m fra denne hytten. Hytten vil heller ikke stenge for utsikten 

til noen av de andre tomtene, da de ligger høyere opp i fjellsiden.  

 

Vi har også vært i kontakt med de andre hytteeierne i Bekkarfjord, og de ser ikke noe 

problem i at det blir oppført en hytte til. De har også vært med på befaring og 

anbefalte denne tomta da FEFO ba oss om å finne en tomt vi ønsket i Bekkarfjord.»  

 

I oversendelsesbrevet fra Finnmarkseiendommen (FeFo), datert 11.8.2017, er følgende uttalt: 

FeFo har behandlet saken i tråd med Finnmarksloven og gitt tillatelse til tiltaket. 

Søknaden innvilges på grunnlag av at omsøkt tiltak ligger i et allerede etablert hyttefelt 

og vil dermed ikke punktere et uberørt område. Det ble gjennomført befaring av 

området med kommunen samt søker den 20.06.2017. Bakgrunn for at det søkes om 

dispensasjon er fordi hyttefeltet per i dag er fullt i følge forliggende plan. 

 

Planstatus for området:  
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Gjeldende reguleringsplan er RPL 2022-1977-05 Geitvann hyttefelt hvor de aktuelle 

hyttetomter er avmerket på kartet. Denne planen innehar ikke egne bestemmelser tilknyttet 

plankartet.  

 

På bakgrunn av dette vil oppføringen av en ekstra hyttetomt utover de eksisterende 

hyttetomtene i feltet medføre at fradelingen er avhengig av dispensasjon fra gjeldende 

reguleringsplan.  

 

Uttalelser fra sektormyndigheter: 

Den 24.8.2017 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet inn: 

 

Reinbeitedistrikt 13, brev datert 6.9.2017- 

 

Distriktsstyret for Reinbeitedistrikt 13 er negativ til søknad om dispensasjon for 

fradeling av hyttetomt i ett område som er regulert til friområdet etter friluftslover på 

Geitevann hyttefelt.  

 

Begrunnelse;  

Det er meget vanskelig å kunne gi en reindriftsfaglig uttalelse på en slikt søknad om 

dispensasjon, siden distriktet ikke har fått være med på befaring med de andre 

høringsinstanser.  

 

I tillegg har nabokommunen Gamvik kommune for tiden på høring om 

kommuneplanens arealdel for Gamvik kommune, og i den kommunen er det i Nervei 

og oppover Laggu (elva) en god del fritidshytter. Og disse to områder i hver av 

nabokommuner med hver sine hyttefelter, er det i reindriftsperspektiv forholdsvis nære 

hverandre på det nærmeste om lag 3-4 km i luftlinje og samtidig er kysten ikke langt 

fra på hver side av hele området. Komplett umulig å tilråde fortetting av flere hytter i 

ett hyttefelt som allerede er fullbooket, og dispensere ei hytte innenfor et regulert 

fritidsområde. 

 

Sametinget, brev datert 19.9.2017- 

 

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

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

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

 

Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune og Finnmarkseiendommen har ikke 

svart innenfor høringsfristen, så det antas at disse ikke har merknader til søknaden. 

 

Reindrift:  

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

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

reindriftsnæringen. Dette da fradelingen av ny tomt befinner seg inne i et etablert hyttefelt 

hvor området er allerede berørt.  

 

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

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

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Omsøkte område 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. Området er et etablert hyttefelt 

og det at det eventuelt blir oppført en hytte til vil ikke medføre endringer i forhold til etablert 

friluftsaktivitet i området.  

 

Naturmangfold, 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.  

Av registreringer i omkringliggende områder er det oppført følgende registreringer:  

 Ål, «Anguilla anguilla», VU – Sårbar  

 Jerv, «Gulo gulo», EN – Sterkt truet  

 Lirype, «Lagopus lagopus», NT – Nær truet  

 

De ovennevnte arter vil ikke bli berørt av omsøkte tiltak. Det er ikke kommet fram 

opplysninger i saken som skulle tyde på at det utover dette finnes arter eller naturtyper 

direkte knyttet til området. Kravet etter § 8 om at saken skal basere seg på eksisterende 

og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.  

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

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

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

skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
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naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette 

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Saken gjelder fradeling av en ekstra hyttetomt i et etablert hyttefelt. Vi mener at § 9 er 

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

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

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

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

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

vil skje som følge av tiltaket.  

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

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

økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

 

Vurdering:  

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

Saken gjelder fradeling av en ekstra hyttetomt for oppføring av hytte med aktivitet. 

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 fradelingen av en 

ekstra hyttetomt 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 

utvide området med en ekstra hyttetomt 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:  

Planlagte etablering av en ekstra hyttetomt skjer inne i et etablert hyttefelt. Det vil 

derfor ikke være noen endring av bruk som medfører at enn unngår/ begrenser skader 

på naturmangfoldet.  

 

Konklusjon:  

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

en ekstra hyttetomt ikke vil medføre en negativ innvirkning på Naturmangfoldet. Dette 

da områdene er i bruk og dette ikke vil endre seg i forhold til denne tomten. Det kan 
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være at nærliggende mangfold vil kunne påvirkes under bygging av hytten, men dette 

vil normalisere seg når denne er ferdigstilt. 

 

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 om fradeling av hyttetomt fra gnr. 25 

bnr. 1 i Geitvann hyttefelt. Geitvann hyttefelt er en gammel disposisjonsplan fra 1977 (RPL 

2022-1977-05) hvor det er innregulert 10 stk hyttetomter. Alle disse tomtene er fordelt og det 

er pr. i dag ingen ledige tomter i dette feltet. Søker er derfor avhengig av dispensasjon fra 

gjeldende plan for å kunne etablere en ekstra hyttetomt i dette feltet. 

 

Fylkesmannen i Finnmark har i tidligere uttalelser om dispensasjon gitt uttrykk for sitt syn at 

det er uheldig at det etableres hyttetomter ved dispensasjon fra reguleringsplaner. Kommunen 

fratar da folk muligheten til å søke hyttetomt på likefot. Det vil være en mer redelig måte å 

etablere en ny hyttetomt i området ved omregulering. Det bør ikke gis dispensasjon når 

statlige eller regionale myndigheter har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, jfr. Pbl 

§ 19-2. 

 

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

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

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

samfunnet og fremtidige generasjoner. I gjeldende reguleringsplan er området regulert til 

friluftsområde på land. Formålet med området er å fremme friluftsområde for ferdsel, 

rekreasjon og naturopplevelser. Fradeling av tomt med tanke på fritidsformål vil kunne 

tilsidesette hensynet bak bestemmelsen som friluftsområde.  

 

I tillegg nevnes det at fordelen må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering: 

 

Fordeler med tiltaket: 

 Etableres innenfor et allerede etablert hytteområde. 

 Vil ikke punktere et uberørt område. 

 Vil ikke være til hinder for de andre etablerte hyttetomter i feltet. 

 

Ulemper med tiltaket: 

 Berører et friluftsområde for ferdsel, rekreasjon og naturopplevelse mellom tomtene. 

 Evt. fremtidig oppføring av hytte/ uthus medfører større trafikk i området. 

 En utvidelse av regulert byggeområde ved bruk av dispensasjon fremfor 

reguleringsendring. 

 Mulig presedens i forhold til andre reguleringsplaner. 
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Reinbeitedistrikt 13 har uttalt seg negativ til fortettingen på grunn av at det er korte avstander 

mellom kysten, denne gjeldende reguleringsområde og anlegg i Gamvik kommune utfra et 

reindriftsperspektiv. Etter kommunens vurdering vil ikke planlagte tiltak medføre en utvidelse 

av eksisterende planområde og vil således heller ikke påvirke forholdet med avstander i 

mellom feltene, men en ekstra enhet vil kunne medføre en mindre belastning i området. Det 

sees ikke at reindriftsnæringen nevneverdig vil bli berørt av søkte dispensasjon. 

 

Det kan ikke sees at det i denne saken foreligger klart større fordeler med dispensasjon i 

forhold til de ulemper dette medfører intensjonen ved gjeldende reguleringsplan. Selv om 

tiltaket er innenfor et regulert område så berører dette et område som er regulert som 

friluftsområde. 

 

Søker har i sin begrunnelse for dispensasjon tatt opp forhistorien for at de ikke har fått tildelt 

tomt i det aktuelle området fra FeFo. Et dispensasjonsvedtak kan normalt ikke begrunnes 

med: 

- Sosiale, helsemessige eller økonomiske årsaker 

- Arv og/ eller slektsforhold 

- Andre privatrettslige og personlige grunner 

Personlige forhold vil bare helt unntaksvis kunne tillegges vekt i en dispensasjonsvurdering. 

Selv om Pbl § 19-2, tredje ledd, i henhold til lovens forarbeider, åpner for at visse typer av 

sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn kan tillegges vekt i vurderingen, 

forutsettes det at slike hensyn er helt spesielle. Forhold knyttet til søkers privatrettslige og 

personlige grunner tillegges derfor vanligvis ikke avgjørende vekt. Kommunen har stor 

forståelse for at søker har søkt FeFo om tomt tidligere, men at dette ikke lot seg gjøre. 

 

Ut fra ovennevnte kan ikke kommunen se at det foreligger særlige forhold i saken som skiller 

denne fra øvrige forhold i andre reguleringsplaner. En eventuell dispensasjon vil derfor kunne 

skape presedens ved at flere kan gjøre hevd i samme forhold for å etablere ekstra hyttetomter i 

dette feltet og kommunens øvrige reguleringsplaner. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart større fordeler ved å 

etablere en ekstra hyttetomt i Geitvann hyttefelt, enn de ulemper dette medfører gjeldende 

reguleringsplan. Når det gjelder presedens og likebehandlingsprinsippet så foreligger det 

ingen spesielle grunner i denne saken som skiller seg ut. En dispensasjon vil derfor kunne 

skape presedens ved at flere kan gjøre hevd i samme forhold for å etablere ekstra hyttetomter i 

dette feltet og kommunens øvrige reguleringsplaner. 

 

På bakgrunn av ovenstående anbefales det at omsøkte dispensasjon avslås, jfr. Pbl § 19-2. 
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35/1/51 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ETABLERING AV 

MOTORCROSSBANE 

35/1/51 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 35/1/51  

Arkivsaksnr.: 17/846    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 48/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 15.11.2017  

 

Innstilling: 

1. Det vises til deres søknad om midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 

19-1, datert 13.8.2017, for etablering av motorcrossbane på eiendommen gnr. 35 bnr. 1 

fnr. 51 ved øvre Snattvikvann. 

 

2. Det gis ikke dispensasjon, iht. plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-2, fra kommunens 

areal- og kystsoneplan (KPL 2022200301) sin bestemmelse om LNF-C sone eller krav 

om utarbeidelse av reguleringsplan, jfr. Pbl § 12-1, for etablering av crossbane i det 

nedlagte massetaket på eiendommen gnr. 35 bnr. 1 fnr. 51 ved øvre Snattvikvann. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart større 

fordeler ved å gi midlertidig dispensasjon fremfør de ulemper planlagt tiltak kan 

medføre bestemmelsene i gjeldende plan, samt andre brukere/ interesser av 

nærområdet. Det er flere viktige momenter som bør avklares i forhold til 

motorcrossbane og etter kommunens syn vil disse bli best ivaretatt gjennom en prosess 

med detaljreguleringsplan hvor flere parter vil ha mulighet til å delta og ivareta sine 

interesser. 

 

3. Klageadgang 

 

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

Klagen sendes Lebesby kommune. 

 

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

 

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

de grunner som anføres klagen. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

1. Søknad om dispensasjon, datert 13.8.2017. 

2. Situasjonskart med inntegnet traseé. 

3. Situasjonskart med flyfoto. 

4. Oversiktskart over omsøkt område. 
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Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon (Midlertidig for 2 år) for benyttelse av 

tidligere massetak på eiendommen gnr. 35 bnr. 1 fnr. 51 i Kjøllefjord til bygging av crossbane.  

 

Matrikkelopplysninger:  

Søker:    Kjøllefjord motorklubb v/ Steffen Esp, Postboks 480, 9790 Kjøllefjord  

Beliggenhet:   gnr. 35 bnr. 1 fnr. 51, Øvre Snattvikvannet i Kjøllefjord.  

Koordinat:   Euref89 UTM 35, N – 7 870 179, Ø – 511 613  

Eiendommens areal:  Tomt 30 018 m2.  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«For å komme i gang med byggeprosessen ønsker vi at det gis dispensasjon fra Pbl § 

12-3. De inngrep vi ønsker å gjøre i første omgang består av å flytte noen større 

steiner og lage en liten trase’ rundt i grustaket. Vi synes det bør gis en midlertidig 

disp. på to år så vi kan få utarbeidet en privat detaljreguleringsplan på sikt.  

 

En crossbane er et etterlengtet tilbud i Lebesby kommune, Motorcross er flott sport 

som ofte plukker opp barn og unge som detter utenfor annen idrett som fotball, ski og 

svømming. Dette tiltaket vil være med på å fremme både helse og miljø i kommunen.»  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende reguleringsplan for området er kommunens arealplan hvor det aktuelle området er 

definert som LNF-C sone med følgende bestemmelser:  

 

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

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

 

På bakgrunn av dette vil planlagte tiltak for bygging av crossbane være avhengig av 

dispensasjon fra gjeldende arealplan sin bestemmelse i LNF-C sone. 

 

Uttalelse fra andre sektormyndigheter: 

Den 23.8.2017 sendte Lebesby kommune søknad om dispensasjon på høring til berørte 

sektormyndigheter for uttalelse. Følgende uttalelser er mottatt: 

 

Sametinget, brev datert 28.8.2017- 

Det omsøkte arealet er et allerede opparbeidet massetak. Sametinget har derfor ingen 

spesielle merknader til søknaden. 

 

Statens vegvesen, brev datert 4.9.2017- 

Som forvalter av riksvegnettet, herunder Rv. 894, knytter våre interesser seg til forhold 

som vil påvirke arealbruken langs vegen. Samtidig er vi som sektormyndighet opptatt 

av hvordan tiltaket vil påvirke trafikksikkerheten, transportfunksjonen, 

trafikkavvikling og miljø. 

 

Riksvegen har fartsgrense 80 km/t, og ÅDT (årsdøgntrafikk) på 429. Vegen er 

oversiktlig forbi eksisterende avkjørsel, med gode siktforhold i begge retninger. Det 

må imidlertid søkes utvidet eller endret bruk av eksisterende avkjørsel før den tas i 

bruk til ovennevnte tiltak. 
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Utover dette har vi ingen ytterligere kommentarer. 

 

Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune, Reinbeitedistrikt 9 og Norges 

vassdrag- og energidirektorat har ikke svart innenfor fristen for høringen. Det antas derfor at 

de ikke har noen merknader til dispensasjonen. 

 

Reindrift:  

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

som kan bli berørt av tiltaket. Tiltaket anses ikke å berøre reindriftsnæringen. Da området er et 

tidligere massetak og det i umiddelbar nærhet er anlagt skytebane.  

 

Kulturminner:  

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

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

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

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

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

medfører fare for helse eller 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 kjent med at innbyggere benytter nærliggende vann til fiske, og området 

til tur og bærplukking og at det sørvest for eiendommen er etablert skytebane.  

 

Naturmangfold, 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 distriktet av eiendommen er det registret følgende:  

 Fiskemåke, «Larus canus», NT – Nær truet  
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 Havelle, «Clangula hyemalis», NT – Nær truet  

 Bergirisk, «Carduelis flavirostris», NT – Nær truet  

 Krykkje, «Rissa tridactyla», EN – Sterkt truet  

 

Ingen av registreringene er gitt i nær tilknytning til det omsøkte området og det antas at 

disse ikke vil bli berørt. Det er ikke kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde 

på at det utover dette finnes arter eller naturtyper direkte knyttet til området. Kravet 

etter § 8 om at saken skal basere seg på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er 

dermed oppfylt.  

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

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

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

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

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

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Saken gjelder benyttelse av tidligere massetak i nær tilknytning til etablert skytebane. 

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 bygging av crossbane i et eksisterende massetak. 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 crossbanen 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 

bygge motorcrossbane i det gamle massetaket og i når tilknytning til skytebane vil ikke 

medføre noen miljøforringelse da området allerede er i bruk i dag  

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  
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For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

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

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

beste samfunnsmessige resultater.  

 

Vurdering:  

Området er allerede i bruk i dag. Det vil derfor ikke være noen endring av bruk som 

medfører at enn unngår/ begrenser skader på naturmangfoldet.  

 

Konklusjon: 

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

crossbane ikke vil medføre en negativ innvirkning på Naturmangfoldet. Dette da 

områdene er i bruk og dette ikke vil endre seg i forhold til crossbanen. 

 

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 midlertidig dispensasjon på 2 år for etablering av 

motorcrossbane i det nedlagte massetaket på eiendommen gnr. 35 bnr. 1 fnr. 51 ved øvre 

Snattvikvann. Dispensasjonen ønskes midlertidig for 2 år slik at øker kan få utarbeidet en 

privat detaljreguleringsplan på sikt.  

 

Den aktuelle eiendommen (GID 35/1/51) har et areal på ca. 30 daa hvorav det tidligere 

grustaket dekker ca. 15 daa nært tilknyttet eksisterende veg som går frem til Skytebanen. 

 

LNF (Landbruks-, Natur- og Friluftsområde)–C sonen av kommunens arealplan er en sone 

hvor all tiltak (både søknadspliktige og ikke søknadspliktige tiltak) ikke er tillatt. Med andre 

ord er ikke dette kun relatert til oppføring av bygg. De planlagte terrengarbeider som 

naturligvis vil inngå i en motorcrossbane vil bli omfattet. Det er kun tiltak i forhold til 

landbruk og annen stedbunden næring (reindrift o.l.) som tillates. 

 

Utfra plan- og bygningsloven (Pbl) § 12-1 3. ledd fremgår det at: For gjennomføring av større 

bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn, 

kreves det reguleringsplan. Tillatelse etter § 20-2, jfr. 21-4 for slike tiltak, kan ikke gis før det 

foreligger reguleringsplan. Dette betyr at omsøkte tiltak krever dispensasjon både fra 

kommunens arealplan om LNF-C sone og krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan etter 

Pbl § 12-1 3. ledd. 

 

Utfra arbeidsmengden ved planavdelingen er det ikke ledig kapasitet for å gjennomføre en 

detaljreguleringsplan i kommunal regi, men søker har muligheten til å fremme og 

gjennomføre en privat reguleringsplan for motorcrossbane, jfr. Pbl § 12-3. Private forslag må 
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innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. Ved vesentlige 

avvik gjelder kravene i Pbl kapittel 4 Generelle utredningskrav. Reguleringsplan skal 

utarbeides av fagkyndige. 

 

Lebesby kommune holder på med å revidere kommunens areal- og kystsoneplan og denne 

planlegges sluttført i løpet av 2018. Det vil i denne forbindelse være naturlig å se på 

omregulering av områder rundt tettstedet Kjøllefjord for å skape en helhetlig og 

sammenhengende utbyggingsområde. Utfordringene i Kjøllefjord i dag er at det er begrensede 

alternativer i forhold til utvidelse av tettstedsbebyggelsen. I eksisterende plan er det planlagt 

en utvidelse som vil strekke seg fra regulert område i Snattvika og opp mot nederkanten av 

mellomste Snattvikvann. Dette medfør at tettsteds bebyggelse vil kunne komme nærmere det 

planlagte område for motorcrossbane. 

 

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. Kommunens arealplan har som formål i LNF sonene å 

verne om Landbruks-, Natur- og friluftsområdene i kommunen. Det aktuelle området som det 

her søkes dispensasjon fra er et tidligere berørt område (grustak) som delvis benyttes i dag til 

parkering. Etter kommunens vurdering vil ikke hensynet bak bestemmelsen og lovens formål 

bli vesentlig tilsidesatt av det planlagte tiltaket da området allerede er berørt. 

 

Av Pbl § 19-2 3. ledd fremgår det at ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal 

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

og tilgjengelighet.  

 

I tillegg nevnes det at fordelene må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering: 

 

Fordeler med tiltaket: 

 Etablering i et tidligere grustak. 

 Nært tilknyttet eksisterende skytebane. 

 Får igangsatt arbeidene og aktivitet under utarbeidelse av detaljreguleringsplan. 

 Kan plukke opp barn og unge som detter utenfor annen idrett som fotball, ski og 

svømming. 

 Vil være med på å fremme både helse og miljø i kommunen. 

 Søkes om midlertidig dispensasjon for 2 år for utarbeidelse av detaljreguleringsplan. 

 

Ulemper med tiltaket: 

 LNF-C sone i kommunens arealplan hvor etablering av tiltak ikke skal tillates. 

 Etableringen skjer nært et område for fremtidig tettstedsbebyggelse. (Planlagt opp til 

nedkanten av det mellomste Snattvikvannet) 

 Økning av støynivå i området. 

 Øvre- og mellomste Snattvikvann er i dag aktivt i bruk blant fiskere og bærplukkere. 

 Fare for sikkerheten ved farlige situasjoner der skuelystne og brukere av anlegget 

blandes. 

 Eventuell fare for forurensning mot eksisterende fiskevann i øvre Snattvikvann. 

 Vesentlige terrenginngrep gjennomført og vil være vanskeligere å tilbakeføre dersom 

avslag på reguleringsplan. 
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 Mulig presedens for andre tiltak. 

 

Av Gårdskart på skog og landskap fremgår det at den aktuelle eiendommen gnr. 35 bnr. 1 fnr. 

51 inneholder mest skrinn fastmark (Åpen fastmark med fjell i dagen, blokkmark eller 

grunnlendt), åpen jorddekt fastmark og uproduktiv skog. 

 

Utfra ovennevnte kan ikke kommunen se at det foreligger klart større fordeler ved å etablere 

motorcrossbane midlertidig før enn utarbeider en eventuell detaljreguleringsplan for området. 

Det er flere av de negative momenter som vil bli håndtert gjennom detaljplanen dette i form 

av nærhet til bebyggelse, støy, forurensning, sikkerhetsaspekt, forholdet til andre brukere av 

nærområdet, brukstider for banen, osv.  

 

I forhold til mulig presedens ved å innvilge dispensasjon vil dette kunne sees på i forhold til to 

forhold. Bruk av areal til annet formål enn LNF-C og fravikelse av krav om utarbeidelse av 

reguleringsplan. Etter kommunens vurdering vil ikke dispensasjonen medføre nevneverdig 

presedens eller ulempe i forhold til LNF-C da etableringen skjer i tidligere berørt område for 

grustak. Når det gjelder krav om utarbeidelse av reguleringsplan så vil dispensasjonen kunne 

medføre presedens i forhold til andre tiltak som berøres av Pbl § 12-1. Kommunen har 

mulighet til å gi midlertidig dispensasjon med vilkår om utarbeidelse av privat 

detaljreguleringsplan for området. Det som kan ha betydning er at en motorcrossbane vil 

medføre ytterligere inngrep i naturen, samt at etableringen skjer i forkant av innbyggernes, 

statlige, regionale og lokale parter får muligheten til å delta i prosjektet gjennom 

reguleringsplanen.  

 

Søker har fremmet forslag om midlertidig dispensasjon for 2 år inntil reguleringsplan er 

utarbeidet, men dette medfører også at vesentlige terrenginngrep vil bli utført før slik plan 

foreligger og dette kan skape vanskeligheter i forhold til tilbakeføring dersom reguleringsplan 

ikke fører fram. 

 

Dersom det ikke gis dispensasjon vil utbygger fremdeles ha muligheten til å utarbeide en 

privat detaljreguleringsplan for det aktuelle området. I denne prosessen vil enn kunne avklare 

flere av forholdene som er nevnt ovenfor. Både i forhold til adkomst, parkering, støy, nærhet 

til tettsted, annen friluftsaktivitet (Fiske, tur, bærplukking osv.), forurensning, arealbehov, 

utforming og tekniske installasjoner. Prosessen vil også gi anledning til medvirkning fra både 

lokale, sentrale og statlige parter. I forbindelse med revideringen av kommunes areal- og 

kystsoneplan vil enn kunne ta hensyn til området for å tilrettelegg og hindre at arealene 

planlegges benyttet av motstridende aktiviteter som kan skape fremtidig konflikter. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart større fordeler ved å 

gi midlertidig dispensasjon fremfør de ulemper planlagt tiltak kan medføre bestemmelsene i 

gjeldende plan, samt andre brukere/ interesser av nærområdet. Det er flere viktige momenter 

som bør avklares i forhold til motorcrossbane og etter kommunens syn vil disse bli best 

ivaretatt gjennom en prosess med detaljreguleringsplan hvor flere parter vil ha mulighet til å 

delta og ivareta sine interesser. 

 

På bakgrunn av ovenstående anbefales det at søknad om midlertidig dispensasjon avslåes, og 

at søker bør prioritere utarbeidelse av privat detaljreguleringsplan for området. 
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KLAGE - PS 33/17 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING AV 

BOLIGTOMT TIL GARASJETOMT 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 36/167  

Arkivsaksnr.: 17/734    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 33/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 05.10.2017  

PS 49/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 15.11.2017  

 

Innstilling: 

  

Klagen tas ikke til følge. 

 

Vedtak fra utvalg for plan, teknisk og miljø med saksnr PS 33/17, fra møte den 05.10.17, 

opprettholdes. 

 

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

 

 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 05.10.2017 sak 33/17 

Behandling: 

Forslag fra MDG v/Olaf Terje Hansen: 

«PTM vurderer at tomta ikke er brukbar til boligformål slik dagens krav til boliger er. Under 

forutsetning av at tomta anses skikket til garasje, gis det dispensasjon fra Pbl § 19.2 og 

reg.plan Kjøllefjord byplanvedtekter om å benytte eiendom gnr 36. bbr 167 i Johan Salmillas 

vei 38 til garasjetomt.» 

Votering: 1 for, 3 mot. Forslag falt. 

 

*** Innstilling vedtatt mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

  

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon, mottatt av kommunen den 27.6.2017, for 

benyttelse av boligtomten gnr. 36 bnr. 167 i Johan Salmillasveg 38 til garasjetomt.  

 

2. Det gis ikke dispensasjon, iht. plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-2, fra reguleringsplan 

Kjøllefjord byplanvedtekter (PlanID: 2022194801) sin bestemmelse om boligformål 

for å benytte eiendommen gnr. 36 bnr. 167 til garasjeformål.  
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Etter kommunens helhetsvurdering vil en eventuell dispensasjon fra det regulerte 

boligformålet medføre en vesentlig tilsidesettelse av gjeldende reguleringsplan. Det 

foreligger heller ikke vesentlig større fordeler for å ta i bruk tomten til garasjeformål, 

fremfor de ulemper som skapes ved at kommunen mister enn boligtomt, samtidig med 

at dispensasjonen åpner for at kommunens øvrige boligområder også kan bli utsatt for 

tilsvarende dispensasjoner i henhold til presedens og likebehandling.  

 

3. Klageadgang  

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

Klagen sendes Lebesby kommune.  

 

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

 

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

de grunner som anføres klagen. 

 

Vedlegg: 

1. Klage på kommunens vedtak PS 33/17 i utvalg for plan-, teknisk og miljø, datert 

25.10.17. 

2. Vedtak PS 33/17 fra møte i PTM den 05.10.17. 

3. Saksfremlegg til PS 33/17 i møte for PTM den 05.10.17. 

4. Søknad om dispensasjon, datert 26.06.17. 

5. Situasjonskart. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt klage på vedtak PS 33/17 fra møtet i Utvalg for Plan-, teknisk 

og miljø den 05.10.17. Det ble her gitt avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 

Kjøllefjord byplanvedtekter (PlanID: 2022194801) sin bestemmelse om boligformål for å 

benytte eiendommen gnr. 36 bnr. 167, Johan Salmillas veg 38, til garasjeformål. 

 

Begrunnelse fra klager: 

Viser til vedtak gjort i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 05.10.2017, saksnr PS 

33/17, om ikke å gi dispensasjon. Jeg vil med dette klage på vedtaket. Min begrunnelse 

for å klage på vedtaket, ligger i at eiendommen det søkes om å omdisponere fra 

boligtomt til garasjetomt er følgende: 

 

- Eiendommen det søkes å om dispensasjon for er på knappe 300 kvadratmeter og 

ligger i sterkt skrånende terreng. Dårlig utsikt og bortgjemt i forhold til hva som 

kreves av en tomt for å etablere et nybygg. 

 

- Huset som står på eiendommen det søkes om dispensasjon for er kledd med 

eternittplater og kan falle ned når som helst. Husveggen nedover buler utover mot 

Johan Salmillas vei, og er således en potensiell fare. I første omgang for 

mennesker som passerer, og da spesielt barn som måtte være i nærområdet når det 

skjer, men det er også en fare fordi det er asbest i kledningen som da vil kunne 

spres i nærområdet når det faller. 
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- Da vi i sommer kjøpte huset vi bor i, Johan Salmillas vei 36, var det en del av 

planen med å bosette seg her, å kjøpe den gjeldende eiendommen det søkes 

dispensasjon for, og benytte den som garasjetomt. På eiendommen vi bor, har vi 

boligflate på 85 kvadratmeter og innkjøringspartiet som er noen lunde slett. Ellers 

er eiendommen vår i sterkt skrånende terreng og således ikke egnet for å bygge 

noe mer her. 

 

- Jeg kan ikke se for meg at vi som småbarnsfamilie på sikt kan bosette oss her i 

Kjøllefjord helt uten lagringsplass oppbevaring av redskaper, rekreasjonsutstyr og 

alt en moderne familie trenger til de forskjellige årstider for å trives her langt mot 

nord. 

 

Kommunens vedtak med begrunnelse: 

Det gis ikke dispensasjon, iht. plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-2, fra reguleringsplan 

Kjøllefjord byplanvedtekter (PlanID: 2022194801) sin bestemmelse om boligformål 

for å benytte eiendommen gnr. 36 bnr. 167 til garasjeformål. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil en eventuell dispensasjon fra det regulerte 

boligformålet medføre en vesentlig tilsidesettelse av gjeldende reguleringsplan. Det 

foreligger heller ikke vesentlig større fordeler for å ta i bruk tomten til garasjeformål, 

fremfor de ulemper som skapes ved at kommunen mister en boligtomt, samtidig med 

at dispensasjonen åpner for at kommunens øvrige boligområder også kan bli utsatt for 

tilsvarende dispensasjoner i henhold til presedens og likebehandling. 

 

Uttalelse fra andre myndigheter: 

Lebesby kommune sendte tidligere dispensasjon på høring den 3.7.2017. Finnmark 

fylkeskommune og Sametinget svarte innenfor fristen og hadde ingen merknader. 

Fylkesmannen i Finnmark har ikke svart så det ble derfor antatt at de ikke hadde 

merknader til søknaden. 

 

På bakgrunn av at ingen av de sentrale høringspartene hadde merknader til søknaden 

har kommunen vurdert at klagen ikke behøves å sendes ut på ny høring til 

sektormyndighetene. 

 

 

Vurdering: 

Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) vedtok den 05.10.17 PS 33/17 og kommunen mottok 

klage den 25.10.17. Iht. Forvaltningsloven (Fvl) § 29 er fristen for å klage 3 uker fra det 

tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Enkeltvedtak kan 

påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. 

 

Lebesby kommune har mottatt klage på kommunens vedtak PS 33/17 innenfor fastsatt 

klagefrist. 

 

I klagen på vedtak PS 33/17 er det følgende hovedmomenter som fremlegges: 

 

a) Eiendommen er på knappe 300 kvadratmeter og i sterkt skrånende terreng. Dårlig 

utsikt og bortgjemt i forhold til hva som kreves av en tomt for å etablere et nybygg. 
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b) Huset tilstand og fare for omgivelsene. Kledd med eternittplater og kan falle ned når 

som helst. Husveggen nedover buler utover mot Johan Salmillas veg. 

 

c) Ved kjøp av nabotomten var kjøp av omsøkte tomt en del av planen. Kjøpt eiendom 

har en boligflate på 85 kvadratmeter og innkjøringsparti som en noen lunde slett. 

Ellers er eiendommen sterkt skrånende terreng og ikke egnet for å bygge på. 

 

d) Småbarnsfamilie kan ikke etablere seg i Kjøllefjord uten lagringsplass. Kan ikke se for 

seg at barnefamilier på sikt kan bosette seg i Kjøllefjord helt uten lagringsplass 

oppbevaring av redskaper, rekreasjonsutstyr og alt en moderne familie trenger til de 

forskjellige årstider for å trives her. 

 

Vurdering av pkt. a): 

Tomten på den aktuelle eiendommen er ca. 350 m
2
 og deler av terrenget er skrånende med 

stein/ fjell masser. Flere eksisterende eiendommer i nærheten har samme størrelse og 

utfordringer i forhold til terrenget. Det er også slik at i boligfelt vil det alltid være eiendommer 

hvor sikten er dårligere og bortgjemt, men dette er ikke avgjørende i forhold til om enn kan 

etablere seg på tomten. Det er fult mulig å gjøre inngrep i fjellet for å øke arealet for 

bebyggelse. Det er også mulig å bygge på en slik måte at enn bygger seg oppover i terrenget. 

 

Vurdering av pkt. b): 

Tilstanden på det eksisterende bygget vil ikke ha betydning i forhold til vurderingen av om 

omgjøring av avslaget på dispensasjon for bruksendring av boligtomt til garasjetomt bør 

endres. Iht. Pbl § 31-3 fremgår følgende: «Eier eller den ansvarlige plikter å holde byggverk 

og installasjoner som omfattes av denne lov i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade 

på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, og slik at de virker skjemmende i 

seg selv eller i forhold til omgivelsene.» Blir plikten ikke overholdt, kan kommunen gi pålegg 

om sikring og istandsetting. Dersom tilstanden på det eksisterende bygget er som beskrevet vil 

det eventuelt være snakk om en oppfølging fra kommunen etter prinsippet i Pbl § 31-3 som vil 

være aktuelt. 

 

Vurdering av pkt. c): 

Kommunen har forståelse av at terrenget i det aktuelle området er skrånende og at klarlagt 

areal for bebyggelse er begrenset, men det er fult mulig å utføre tiltak/ inngrep på 

eiendommen for å muliggjøre bedre utnyttelse av tomten. Det at en har en plan for tomten ved 

kjøp av naboeiendom vil heller ikke ha en avgjørende betydning for vurdering av om 

dispensasjon bør gis. 

 

Vurdering av pkt. d): 

Som tidligere nevnt har kommunen forståelse for at ønsket om mer tilgjengelig/ byggeklar 

tomt for oppføring av garasje for lagring m.m. I forhold til tomtens størrelse og mulighet for 

utvidelse (med noe mer tiltak/ inngrep) er det ingen ekstraordinære/ unike forhold på den 

aktuelle tomten som taler for dispensasjon. Hvorvidt barnefamilier vil mistrives i Kjøllefjord 

på grunn av liten lagringsplass er nok avhengig fra familie til familie, men det regnes med at 

familier vurderer muligheter og begrensninger når de etablerer seg. 

 

Utfra ovenstående er det etter kommunens vurdering ikke fremkommet ny eller vesentlige ny 

momenter som tilsier at fordelene er klart større en ulempene dispensasjonen medfører i 
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forhold til å bruksendre boligtomten. Det er heller ikke fremkommet momenter som skiller 

denne saken fra andre tilsvarende saker. Det er derfor stor mulighet for at dispensasjonen vil 

kunne skape presedens og krav om likebehandling for øvrige boligtomter som ligger i 

skrånende terreng, har liten størrelse, dårlig utsikt m.m. 

 

For øvrig vises det til tidligere vurderinger gjort i saksfremlegget til sak PS 33/17 i PTM møte 

den 05.10.17 som er vedlagt dette saksfremlegget. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering kan det ikke sees at det er fremkommet nye forhold/ 

momenter som skulle tilsi at enn bør endre kommunens avslag i PS sak 33/17, fra møte i PTM 

den 05.10.2017, om dispensasjon for å bruksendre regulert boligtomt til garasjetomt. Det 

anbefales på bakgrunn av dette at klagen ikke tas til følge. 

 

Rådmannen vil avslutningsvis peke på at komiteen kan utøve skjønn i denne saken, og 

innvilge dispensasjon. Det er slik at dersom det skulle vært regulert boligtomter i dette 

området i dag så ville det sett annerledes ut, og tomtene ville vært større. Det er trangt, og få 

parkeringsmuligheter. Det er også utfordringer med snø avsetning om vinteren i dette 

området.  
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SØKNAD OM SAMTYKKE ETTER PBL §13 - 1 FOR PLASSERING AV NY 

FLYTEBRYGGE I VEIDNES HAVN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 5/53  

Arkivsaksnr.: 17/1099    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 50/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 15.11.2017  

PS / Formannskapet   

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap gir samtykke etter plan- og bygningsloven § 13.1, 2. ledd fra 

kommunens midlertidige forbud mot tiltak i sjø (KS vedtak PS 31/15) for plassering av 

flytebrygge i Veidnes havn på eiendommen gnr. 5 bnr. 53.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av flytebrygge i Veidnes havn 

vanskeliggjøre planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da området inngår i 

detaljreguleringsplan for Veidnesholmen (RPL 2022-2009-01). 

 

Vilkår: 

- For etablering av landfeste for flytebrygge på land, så skal det innsendes søknad og 

innhentes nødvendig tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven § 20-1 før 

igangsetting av oppføring av ny flytebrygge. 

- Søker må også innhente nødvendige tillatelser fra annen myndighet før tiltaket kan 

igangsettes. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om samtykke etter Pbl § 13-1 med situasjonskart, datert 2.11.2017. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune mottok den 3. November 2017 søknad fra Veidnes havneutvikling AS om 

plassering av en ny flytebrygge ved eiendommen gnr. 5 bnr. 53 på Veidnesklubben. Utfra 

søknaden ser det ut til at flytebryggen vil bli etablert med landfeste for flytebryggen på land. 

Det vil derfor være krav om tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1 før tiltaket kan 

igangsettes. Tiltaket vil også være avhengig av tillatelse fra Kystverket etter havne- og 

farvannsloven. 

 

Opplysninger om tiltakshaver:  

Søker:   Veidnes havneutvikling AS, v/ Svein Vegard Lyder, 9717 Veidnesklubben  
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Eiendom:  gnr. 5 bnr. 53, Veidnesholmen  

Koordinat:  Euref89 UTM 35, N – 7 840 684, Ø - 485 527  

 

Gjeldende plan for området:  

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Veidnesholmen (RPL 2022-2009-01) hvor 

det aktuelle tiltaket vil berøre et område for Havneområde i sjø (6A). Følgende bestemmelser 

er lagt til området:  

 

Alle tiltak i områdene 6A i sjø er søknadspliktige etter havne- og farvannsloven, og det 

må foreligge tillatelse fra Kystverket. Dette gjelder etablering av fylling, kai, 

flytebrygge, fortøyning m.m.  

 

Midlertidig forbud mot tiltak i sjø, KS vedtak PS 31/15: 

Lebesby kommunestyre vedtok i møte den 24.6.2015 i sak PS 31/15 følgende:  

 

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Lebesby kommunestyre 

midlertidig forbud mot tiltak i sjø. Dette i forbindelse med revidering av kommunens 

kystsoneplan.»  

 

Dette betyr at ovennevnte tiltak er avhengig av samtykke fra Formannskapet (Delegert ansvar 

fra Kommunestyret, jfr. KS vedtak PS 51/17) etter plan- og bygningsloven § 13-1.  

 

Begrunnelse fra søker:  

Veidnes havneutvikling AS søker med dette om å få plassere flytebrygge som anvist på 

vedlagt kart.  

 

Vi viser til kommunens bygge- og delingsforbud i sjø, og søker her om samtykke til 

tiltak etter PBL § 13-1, 3. ledd. Dette under forutsetning om samtykke til tiltaket hos 

Kystverket. 

 

Vurdering: 

Av vedtaket fra kommunestyret fremgår det at det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak i 

sjø i påvente av ny kystsoneplan. Dette betyr i teorien alle tiltak uavhengig av størrelse og 

omfang som kommer i tilknytning med sjø. Eksempelvis utfyllinger i sjø, kaianlegg, 

moloutbygging, osv.  

 

Forbudet mot tiltak har en varighet på 4 år fra det tidspunkt det ble nedlagt. I plan- og 

bygningsloven § 13-3 åpnes det for at kommunen i særlige tilfeller kan forlenge forbudet. I 

kommentarene til loven sier miljøverndepartementet at det skal helt spesielle grunner til for å 

forlenge fristen. Hva som eventuelt kan være slike spesielle grunner, sies det ingenting 

konkret om. Som eksempel kan man tenke seg store riksveianlegg der planprosessen på grunn 

av konflikter mellom lokale og sentrale myndigheter bevirker at planprosessen trekker ut i tid. 

Kommunen må selv finne frem til en passende forlengelsesperiode. Det er ikke sikkert at 

forlengelsen må være på nye fire år. Vedtaket om fristforlengelse kan påklages.  
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Lebesby kommune har igangsatt arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel med 

kystsoneplan og foreløpig fremdrift tilsier en ferdigstillelse i løpet av 2018. Utfra Pbl § 13-2 

vil forbudet automatisk bli opphevet etter 4 år dersom det ikke forlenges. 4 års fristen går ut 

24.6.2019.  

 

På bakgrunn av at vedtaket i kommunestyret den 24.6.2015 ikke er begrunnet vil det ikke 

være mulig å vurdere virkningen av samtykket av bygg- og delingsforbudet for tiltak i sjø i 

forhold til begrunnelsen for at det ble innført forbud.  

 

Utfra 2. ledd i Pbl § 13-1 fremgår det at kommunen kan gi samtykke i at tiltak som er nevnt i 

første ledd blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre 

planleggingen.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av flytebrygge vanskeliggjøre planleggingen 

med den nye kystsoneplanen. Dette da det aktuelle området er regulert gjennom en 

eksisterende reguleringsplan for Veidnesholmen. Området er allerede i dag tatt i bruk og de 

nevnte tiltak vil således gå inn i den aktivitet som i dag utøves på området. Selv om det gis 

samtykke må utbygger avklare med Kystverket om tiltaket blir berørt av havne- og 

farvannsloven. Det må også før igangsetting innhentes egen tillatelse etter plan- og 

bygningsloven § 20-1 for etablering av landfeste for flytebrygge på eiendommen gnr. 5 bnr. 

53. 

 

Lebesby formannskap må her ta stilling til om det skal gis samtykke eller ikke etter plan- og 

bygningsloven § 13-1 fra kommunestyrets vedtak PS 31/15 om midlertidig forbud mot tiltak i 

sjø. Ved avgjørelsen må Lebesby formannskap vurdere dette tiltaket opp mot den avgjørelsen/ 

begrunnelse som dannet grunnlag for at det ble fattet vedtak om forbud mot tiltak i sjø, sak PS 

31/15 den 24.6.2015. Dersom formannskapet gir samtykke til dette tiltaket så vil utbygger ha 

mulighet til å plassere flytebrygge i Veidnes havn så fremst de innehar nødvendige tillatelser 

fra annen myndighet.  

 

Det kan nevnes at Formannskapet i sak PS 102/17 i møte den 10.10.2017 allerede har gitt 

samtykke for en flytebrygge i samme område, men hvor denne skulle etableres utfra 

eksisterende kai. Sakene er identiske for utenom at denne krever ytterligere tillatelse fra plan- 

og bygningsloven (egen søknad) for etablering av landfeste før flytebryggen kan igangsettes.  

 

Dersom det ikke blir gitt samtykke vil søknaden bli lagt på vent frem til det midlertidige 

forbudet mot tiltak i sjø er opphevet. Når forbudet er opphevet vil saken bli behandlet på 

vanlig måte av administrasjonen. 


