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Saksliste 
 

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 

  Tittel 

 

PS  34/18 18/669   

  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG 

FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 19.6.18  

 

PS  35/18 18/670   

  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR 

PLAN - TEKNISK OG MILJØ 19.6.18  

 

PS  36/18 18/671   

  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 8.5.18  

 

PS  37/18 18/412   

  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL - OPPFØRING AV SNØSKJERMER OG 

RASSIKRINGSTILTAK VED BRENNGAMKLUBBEN  

 

PS  38/18 18/490   

  SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TOMT OG OPPFØRING 

AV HALL I DYFJORD  

 

PS  39/18 18/533   

  DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NAUST I LNF-B SONE 

(73 ØSTERBOTN)  

 

PS  40/18 16/302   

  OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL 

VEGADRESSER I LEBESBY KOMMUNE  

 



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

 

RS  1/18 17/846   

  REFERATSAK -  OPPARBEIDELSE AV CROSSBANE PÅ 

TOMT 35/1/51, VED SIDEN AV EKSISTERENDE 

SKYTEBANE. REF. SØKNAD OM DISPENSASJON - 

MOTORCROSSBANE 35/1/51 
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GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK 

OG MILJØ 19.6.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/669    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 34/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 19.06.2018  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 19.6.18. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Plan- Teknisk og Miljø var opprinnelig satt opp til tirsdag 31.5.2018, men ble flyttet 

først til 14.6.18 pga annen møtevirksomhet. Ved en inkurie ble innkalling og sakspapirer ikke 

sendt ut, og møtet er derfor flyttet til 19.6.18. 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 11.6.18, 8 dager før møtedato.  

 

 

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

OG MILJØ 19.6.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/670    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 35/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 19.06.2018  

 

Innstilling: 

 

 Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 19.6.18. 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Plan- Teknisk og Miljø var opprinnelig satt opp til tirsdag 31.5.2018, men ble flyttet først 

til 14.6.18 pga annen møtevirksomhet. Ved en inkurie ble innkalling og sakspapirer ikke sendt ut, 

og møtet er derfor flyttet til 19.6.18  

Saksbehandlere hadde frist til 5.6.18 for oversendelse av innstilling til godkjenning hos rådmann. 

Utvalgsleder har godkjent sakslisten, og innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for 

medlemmer 11.6.18, 8 dager før møtedato. 

 

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

MILJØ 8.5.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/671    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 36/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 19.06.2018  

 

Innstilling: 

 

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

den 8.5.18 

 

 

Vedlegg: 

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

08.05.2018 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 Foreløpig protokoll var signert av medlemmene etter møtet 8.5.18 

 

Vurdering: 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - 

OPPFØRING AV SNØSKJERMER OG RASSIKRINGSTILTAK VED 

BRENNGAMKLUBBEN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: X53  

Arkivsaksnr.: 18/412    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 37/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 19.06.2018  

 

Innstilling: 

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

datert 10.4.2018, fra kommunens arealplan bestemmelse om LNF-C sone for 

oppføring av snøskjermer og rassikringstiltak ved Brenngamklubben. 

 

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

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

Brenngamklubben, jfr. Pbl §§ 19-2. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

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

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

Fv. 241 som sterkt trafikkert samt utgjør en skoleveg for barn og unge med stor 

rasfare. Kommunen ser positivt på at vegvesenet gjennomfører sikringstiltak langs 

vegen i kommunen. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen:  

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

jfr. PBL § 21-9.  

 

4. Kulturminner  

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

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

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

berøre kulturminnet.  

 

5. Klagerett  

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

Klagen skal sendes Lebesby kommune.  

 

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

 

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

de grunner som anføres klagen. 
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Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, brev datert 10.4.2018. 

2. Oversiktskart. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

 

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

fra kommunens arealplan. Søknaden gjelder oppføring av snøskjermer og rassikringstiltak ved 

Brenngamklubben i et område avsatt til LNF-C sone i gjeldende kommuneplan og hvor det i 

bestemmelsen er gitt at det innenfor disse områdene er bygging i tilknytting til landbruk og 

annen stedbunden næring som er i tråd med formålet.  

 

Opplysninger fra matrikkelen:  

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

Beliggenhet:   gnr. 34 bnr. 1, Brenngamklubben, Lebesby kommune  

Koordinat:  Euref89 UTM35, N – 7865758, Ø – 509114  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«Det er i dag problemer med snøskred om vinteren, og steinsprang fra skjæringa ved 

Brenngamklubben. Snøen og steinen raser ned på fv. 241, noe som fører til stengt veg 

og fare for liv og helse. Det er ingen alternative omkjøringsveger når fylkesvegen 

stenges.  

 

Når snøskjermene er etablert vil de bidra til å samle snøen slik at den ikke raser ned 

på fv. 241. Dette vil redusere faren for at liv og helse går tapt i skred, samtidig som 

vegen ikke stenges av ras fra det aktuelle området.  

 

Det er vurdert at tiltaket ikke vil berøre naturtyper eller artsmangfold i vesentlig grad, 

og er derfor etter vår vurdering ikke i strid med naturmangfoldloven. Tiltaket vil ikke 

berøre kjente kulturminner. Etter Statens vegvesens vurdering vil de positive 

konsekvensene for samfunnet være større enn de negative konsekvensene for naturen i 

området.»  

 

Planstatus for området:  

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

LNF-C sone og følgende bestemmelse gjelder: 

 

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

næring i tråd med formålet.  

 

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

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

 

På bakgrunn av dette vil oppføring av snøskjermer og rassikringstiltak være avhengig av 

dispensasjon fra gjeldende kommuneplan.  
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Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 17.4.2018 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 9. mai 2018. Følgende uttalelser er 

kommet inn: 

 

Sametinget, brev av 23.4.2018 –  

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

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

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

 

Finnmark fylkeskommune, brev datert 30.4.2018 –  

Planfaglig uttalelse: 

Finnmark fylkeskommune ser at tiltakene vil være av stor samfunnsmessig betydning, 

og har ingen planfaglige merknader til søknaden. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse – arkeologi: 

Kultur, kulturminne og miljøvernavdelinga kjenner ikke til automatisk freda 

kulturminner i det aktuelle området. Vi har derfor ingen særskilte merknader til 

søknaden. 

 

Reinbeitedistrikt 9, mail datert 26.5.2018 –  

Styret i RBD 9 har i møte 24.05 behandlet div høringer. I sak 17/830-5, 18/533-2 og 

18/490-2 har styret ingen merknader. Heller ikke til sak 34/1 om sneskjermer. 

 

Fylkesmannen i Finnmark og Norges vassdrags- og energidirektorat region nord har ikke svart 

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

 

Reindrift:  

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

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

 

Kulturminner:  

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

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

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Området ligger i et område som er utsatt for ras både i form av snø og stein langs fv. 241. 

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

området.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  

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

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

for trim og rekreasjon. Omsøkte tiltak vil bedre sikkerheten for kommunens innbyggere som 

benytter det aktuelle området.  

 

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

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

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

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

fremgå av beslutningen.  

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

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

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

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

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

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

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

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

I området er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 VU – Sårbar, Oter «Lutra lutra»  

 NT – Nær truet, Bergirisk «Carduelis flavirostris»  

 

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

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

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

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

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

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

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

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

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

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Saken gjelder oppføring av snøskjermer og rassikring av fv. 241. 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:  
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Vi mener at ordlyden om økosystemtilnærming ikke vil få anvendelse i denne saken. 

Saken gjelder oppføring av snøskjermer og rassikring i et område som allerede er tatt i 

bruk. Området er i dag i bruk og planlagte tiltak vil ikke vesentlig forverre situasjonen 

for økosystemet i området. Når det gjelder belastningen sees det ikke at planlagte tiltak 

vil øke belastningen i forhold til i dag.  

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

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

skadens karakter.  

 

Vurdering:  

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

oppføre snøskjerming og rassikring vil ikke medføre noen miljøforringelse da området 

allerede er i bruk i dag.  

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

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

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

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

beste samfunnsmessige resultater.  

 

Vurdering:  

Det aktuelle området ligger i tilknyttet eksisterende vei og er i dag i bruk. Utfra dette 

menes at det benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som gir det beste 

samfunnsmessige resultat.  

 

Konklusjon:  

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

snøskjermer og rassikring ikke vil medføre en vesentlig negativ innvirkning på 

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

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

dette vil normalisere seg etter hvert. 

 

Vurdering: 

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

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

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

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

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

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

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

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

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

 

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

fra kommunens arealplan. Søknaden gjelder oppføring av snøskjermer og rassikringstiltak ved 

Brenngamklubben i et område avsatt til LNF-C sone i gjeldende kommuneplan og hvor det i 
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bestemmelsen er gitt at det innenfor disse områdene er bygging i tilknytting til landbruk og 

annen stedbunden næring som er i tråd med formålet.  

 

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

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

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

samfunnet og fremtidige generasjoner. I gjeldende kommuneplan er området lagt ut til LNF-C 

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

annen stedbunden næring. Det planlagte tiltaket er av stor sikkerhetsmessig karakter og vil 

heller ikke i utforming og egnethet vesentlig tilsidesette planens formålsbestemmelse. 

 

Fordeler med tiltaket:  

 Økt sikkerhet langs rasutsatt fylkesveg. 

 HMS tiltak i forhold til innbyggernes bruk av området. 

 

Ulemper med tiltaket:  

 Visuelt synlige konstruksjoner i terrenget. 

 Presedens 

 

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

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

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

siste vinteren fremviste at det aktuelle området er farlig og utgjør en vesentlig risiko for 

innbyggerne i Dyfjord. Dette da det aktuelle området er der Fv. 241 er lagt og benyttes i dag 

for transport av skolebarn og turgåere. 

 

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

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

planens bestemmelser. Det legges stor vekt på at dette er en strekning av Fv. 241 som sterkt 

trafikkert samt utgjør en skoleveg for barn og unge med stor rasfare. Kommunen ser positivt 

på at vegvesenet gjennomfører sikringstiltak langs vegen i kommunen. 

 

Det anbefales at dispensasjon gis for omsøkte tiltak. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TOMT OG OPPFØRING AV HALL I 

DYFJORD 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 34/1  

Arkivsaksnr.: 18/490    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 38/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 19.06.2018  

 

Innstilling: 

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

datert 26.4.2018, fra kommunens arealplan for fradeling av næringstomt i Dyfjord og 

som berører et område som i planen er avsatt til tettstedsområde med krav om 

utarbeidelse av reguleringsplan, samt et LNF-C sone hvor det i bestemmelsene er gitt 

at det innenfor disse områdene kun er bygging i tilknytting til landbruk og annen 

stedbunden næring som er i tråd med formålet.. 

 

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

bestemmelse om Tettstedsområde og LNF-C sone for fradeling av næringstomt for 

oppføring av lagerhall på eiendommen gnr. 34 bnr. 1 i Dyfjord, jfr. Pbl §§ 19-2 og 20-

1 m). 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med tiltaket i form av å ta i bruk et lite avgrenset LNF-C område som er avskåret tett 

opp mot tettstedet Dyfjord. Dette på bakgrunn av områdets topografi og at tiltaket vil 

kunne rydde et lagringsområde som i dag er inngangsporten til tettstedet Dyfjord. Det 

sees heller ikke at dispensasjonen vil skape presedens med tanke på områdets spesielle 

topografi mellom tettstedet Dyfjord og fjellet. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen:  

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis det ikke er rekvirert 

oppmålingsforretning for næringstomten innen 3 år, jfr. Pbl § 21-9. 

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis det ikke er omsøkt og innhentet 

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

 

4. Kulturminner  

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

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

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

berøre kulturminnet.  

 

5. Klagerett  

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

Klagen skal sendes Lebesby kommune.  
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Klagefristen er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.  

 

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

de grunner som anføres klagen. 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, brev datert 26.4.2018. 

2. Situasjonskart med avmerket område for tomt 

3. Tegning av lagerhall 

4. Brev fra Finnmarkseiendommen, datert 11.4.2018. 

5. Oversiktskart 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

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

19-1, fra kommunens arealplan. Søknaden gjelder fradeling av næringstomt i Dyfjord og 

berører et område som i planen er avsatt til tettstedsområde med krav om utarbeidelse av 

reguleringsplan, samt et LNF-C sone hvor det i bestemmelsene er gitt at det innenfor disse 

områdene kun er bygging i tilknytting til landbruk og annen stedbunden næring som er i tråd 

med formålet.  

 

Opplysninger fra matrikkelen:  

Søker:    Yngve Levi Akselsen, Brenngam, 9782 Dyfjord  

Beliggenhet:   gnr. 347 bnr. 1, Dyfjord i Lebesby kommune.  

Koordinat:   Euref89 UTM 35, N- 7 866 291, Ø – 508 237  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«Grunnen til søknaden om tomt for oppsett av en hall, er for å få ryddet innkjøringen 

til Dyfjord. Det ligger en del båter der som har kulturhistorisk verdi (gamle 

Nordlandsbåter og åttringer). Disse båtene kan brukes i kultur næringsprosjekt.»  

 

Planstatus for området:  

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

området definert som tettestedsområde og LNF-C sone, følgende bestemmelse gjelder:  

 

Tettstedsområde  

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

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

området inngår i reguleringsplan.»  

 

LNF-C sone  

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

næring i tråd med formålet. 
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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.»  

 

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

utarbeidelse av reguleringsplan og bestemmelsene til LNF-C sonen.  

 

Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 2.5.2018 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 25. mai 2018. Følgende uttalelser er 

kommet inn: 

 

Sametinget, brev av 8.5.2018 –  

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

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

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

 

Finnmark fylkeskommune, brev datert 24.5.2018 – 

Planfaglig uttalelse: 

Kommunen har mottatt en søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan for 

fradeling av næringsareal og oppføring av en lagerhall på 250 m2. Området hallen 

søkes plassert i er i gjeldende plan avsatt til tettstedsområde med plan om 

reguleringsplan, samt en LNF-C sone hvor det kun er tillatt med oppføring av 

bygninger tilknyttet landbruk og annen stedbunden næring som er i tråd med formålet.  

 

I lovkommentaren til plan- og bygningsloven (pbl) vedrørende dispensasjon, kommer 

det klart frem at adgangen til å gi dispensasjon er avgrenset. Hensynene bak den 

bestemmelsen det dispenseres fra må ikke bli vesentlig tilsidesatt, pbl § 19-2. Videre 

må det foretas en interesseavveining der fordelene ved tiltaket må veies opp mot 

ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.  

 

Ved dispensasjon unndras saksbehandlingen fra offentlig innsyn. Dette medfører at 

berørte parter ikke får anledning til å uttale seg. Uttalelsesretten er et viktig element i 

behandlingen av plansaker. Denne retten undergraves ved dispensasjon ved at andre 

med interesser i det aktuelle området ikke får informasjon om tiltaket og dermed ikke 

får anledning til å innrette seg i forhold til dette.  

 

Videre kan dispensasjon skape presedens. Ut fra prinsippet om likebehandling betyr 

dette at kommunen må innvilge eventuelle nye søknader om dispensasjon. Ved å 

innvilge dispensasjon risikerer kommunen å uthule sine egne planer.  

 

Vi vil imidlertid minne om at avhengig av type sak, kan det være hensiktsmessig med 

en planendring, eventuelt at det utarbeides en ny reguleringsplan i stedet for 

dispensasjon, slik det er krav om i planbestemmelsen for området. En dispensasjon 

endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike planen for det aktuelle tilfellet 

søknaden gjelder. En reguleringsplan vil sikre forutberegnelighet for tiltaket.  

 

Finnmark fylkeskommune kan ikke se at det i vedlagte søknad er dokumentert gode 

nok grunner for at en her bør gi tillatelse til tiltak i strid med vedtatt plan. Vi vil derfor 

ikke anbefale en dispensasjon etter plan- og bygningslovens kapittel 19. I slike tilfelles 



  Sak 38/18 

 

 Side 15 av 31   

 

støtter vi kommuneplanens bestemmelser og mener det burde utarbeides en 

reguleringsplan for tiltaket.  

 

Dette for at det er uønsket å ha store tiltak på dispensasjon. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse – arkeologi: 

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

i det aktuelle området. Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten. Skulle det under 

arbeidet i marka komme fram gjenstander eller andre spor som indikerer eldre tids 

aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og melding sendes Finnmark 

fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 

(Kulturminneloven) § 8 andre ledd. Denne meldeplikten må formidles videre til de 

som skal utføre arbeidet. 

 

Reinbeitedistrikt 9, mail datert 26.5.2018 –  

Styret i RBD 9 har i møte 24.05 behandlet div høringer. I sak 17/830-5, 18/533-2 og 

18/490-2 har styret ingen merknader. Heller ikke til sak 34/1 om sneskjermer. 

 

Fylkesmannen i Finnmark og Norges vassdrags- og energidirektorat region nord har ikke svart 

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

 

Reindrift:  

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

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

 

Kulturminner:  

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

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

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Området ligger i aktsomhetsområde for ras både i form av snø og stein langs fv. 241. Området 

ansees for utenfor fare for flom/ overvann.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  

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

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

for trim og rekreasjon.  

 

Naturmangfoldloven, naturmiljø og landskap:  

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

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

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

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

fremgå av beslutningen.  

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

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

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
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økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

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

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

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

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

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

I området er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 

 VU – Sårbar, Oter «Lutra lutra»  

 NT – Nær truet, Bergirisk «Carduelis flavirostris»  

 

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

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

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

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

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

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

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

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

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

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Saken gjelder fradeling av næringstomt for oppføring av lagerhall nært tilknytte 

tettstedet Dyfjord. Vi mener at § 9 er oppfylt. Den sentrale ordlyden om at: 

«Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 

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

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

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

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

 

§ 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 for oppføring av lagerhall i et område som allerede er tatt i 

bruk. Området er i dag i bruk og planlagte tiltak vil ikke vesentlig forverre situasjonen 

for økosystemet i området. Når det gjelder belastningen sees det ikke at planlagte tiltak 

vil øke belastningen i forhold til i dag.  

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  
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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 næringstomt for oppføring av lagerhall vil ikke medføre noen miljøforringelse 

da området allerede er i bruk i dag.  

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

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

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

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

beste samfunnsmessige resultater.  

 

Vurdering: 

Det aktuelle området ligger i tilknyttet eksisterende vei og er i dag i bruk. Utfra dette 

menes at det benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som gir det beste 

samfunnsmessige resultat.  

 

Konklusjon:  

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

næringstomt for oppføring av lagerhall ikke vil medføre en vesentlig negativ 

innvirkning på Naturmangfoldet. Dette da området er i bruk og dette vil ikke endre seg 

i forhold til tiltaket. Det antas at eventuelt dyreliv kan bli berørt under selve 

byggingen, men at dette vil normalisere seg etter hvert. 

 

Vurdering: 

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

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

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

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

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

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

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

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

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

 

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

19-1, fra kommunens arealplan. Søknaden gjelder fradeling av næringstomt i Dyfjord og 

berører et område som i planen er avsatt til tettstedsområde med krav om utarbeidelse av 

reguleringsplan, samt et LNF-C sone hvor det i bestemmelsene er gitt at det innenfor disse 

områdene kun er bygging i tilknytting til landbruk og annen stedbunden næring som er i tråd 

med formålet.  

 

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

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

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

samfunnet og fremtidige generasjoner. I gjeldende kommuneplan er området lagt ut til LNF-C 
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sone hvor det ikke er tillatt med oppføring av tiltak som ikke er tilknyttet landbruket eller 

annen stedbunden næring. Tiltaket berører også et område avsatt til Tettstedsområde med krav 

om utarbeidelse av detaljreguleringsplan. Etter kommunens vurdering vil tiltakets størrelse og 

form ikke være slik at enn trenger detaljreguleringsplan for å styre utbyggingen. Samtidig vil 

det heller ikke være mulig å benytte det aktuelle arealet til landbruk eller annen stedbunden 

næring. Området er en naturlig del av tettstedet Dyfjord. Det sees ikke at dersom det innvilges 

dispensasjon at dette vesentlig tilsidesetter intensjonene og formålet i gjeldende kommuneplan 

for området. 

 

Fordeler med tiltaket:  

 Utstyr som i dag er lagret åpent vil komme inn under tak. 

 

Ulemper med tiltaket:  

 Presedens 

 

Etter kommunens vurdering vil det være uhensiktsmessig å benytte det lille LNF-C området 

ved innkjøringen til Dyfjord tettsted til stedbunden næring. Arealet er lite og topografien mot 

fjellet gjør at bruken av området er sterkt begrenset. Derimot er det aktuelle arealet en naturlig 

del av tettstedet Dyfjord og burde således ha vært en del av området som er avmerket som 

tettstedsområde. Tettstedet Dyfjord er allerede etablert og det er minimalt rom for videre 

utvikling av tettstedet slik det fremstår i dag med topografien mot fjellet. Det område som her 

ønskes bebygget benyttes i dag som lagringsplass opp mot eksisterende garasjerekke i 

inngangen til Dyfjord. På bakgrunn av dette menes det at en eventuell dispensasjon ikke vil 

skape presedens eller vesentlig tilsidesette gjeldende kommuneplan utfra områdets topografi 

og allerede utbygging av tettstedet Dyfjord. 

 

Med tanke på det begrensede område som det her er snakk om å benytte til oppføring av 

lagerhall vil det være urimelig å gjennomføre regulering da dette vil ha et formål og 

bestemmelsene vil være enkle og greie. Det menes at kommunen kan styre dette like godt 

gjennom vedtak på dispensasjon som via reguleringsplan. Finnmark fylkeskommune anbefaler 

at dispensasjon ikke gis, men at tiltaket gis gjennom reguleringsplan. Som sagt er området 

sterkt begrenset i omfang på bakgrunn av områdets spesielle topografi og dersom kommunen 

skulle kreve utarbeidelse av reguleringsplan så bør denne dekke hele dagens tettsted Dyfjord. I 

dag finnes det ikke reguleringsplan for området Dyfjord. Dette har sin begrunnelse i at 

tettstedet allerede var utbygd før planen ble vedtatt. 

 

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

tiltaket i form av å ta i bruk et lite avgrenset LNF-C område som er avskåret tett opp mot 

tettstedet Dyfjord. Dette på bakgrunn av områdets topografi og at tiltaket vil kunne rydde et 

lagringsområde som i dag er inngangsporten til tettstedet Dyfjord. Det sees heller ikke at 

dispensasjonen vil skape presedens med tanke på områdets spesielle topografi mellom 

tettstedet Dyfjord og fjellet. 

 

Det anbefales at dispensasjon gis for omsøkte tiltak. 
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DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NAUST I LNF-B SONE (73 ØSTERBOTN) 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 39/17  

Arkivsaksnr.: 18/533    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 39/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 19.06.2018  

 

Innstilling: 

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

datert 12.2.2018, fra kommuneplanens bestemmelser om LNF-B sone hvor det ikke 

tillates oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet ved 

alminnelig høyvann.  

 

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

for LNF-B sone om oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 meter for oppføring 

av naust på eiendommen gnr. 39 bnr. 17 i Østerbotn, jfr. Pbl §§ 19-2.  

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil ikke planlagte tiltak med oppføring av naust skape 

vesentlig ulemper for gjeldende kommuneplan eller de nasjonale mål for strandsonen. 

Strandsonen i Lebesby kommune er i største part uberørt og vil fremdeles være slik. 

Kommunen har i sin plan flere små områder for spredt fritidsbebyggelser, men 

bestemmelsene i disse områdene tar ikke hensyn til behovet for naust eller andre 

bygninger som er nært tilknyttet havet. Det vil ikke være mulig å etablere naust 25 meter 

unna sjøen. Naust som her planlegges skjer innenfor et etablert LNF-B felt og vil ikke 

skape presedens i forhold til tilsvarende områder. Tiltakene vil heller ikke vesentlig 

tilsidesette formålet i plan- og bygningsloven.  

 

3. Vilkår for dispensasjonen:  

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis ikke det er omsøkt byggetillatelse for 

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

 Naustet skal oppføres uten gulv og være uisolert. 

 

4. Klagerett  

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

Klagen skal sendes Lebesby kommune.  

 

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

 

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

grunner som anføres klagen. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, datert 2.5.2018. 

2. Situasjonskart. 

3. Tegninger. 
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4. Oversiktskart. 

5. Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 31.5.2018. 

6. Uttalelse fra Finnmark fylkeskommune, brev datert 1.6.2018. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

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

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

B sone (73 Østerbotn) hvor det ikke tillates oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 

meter målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann.  

 

Opplysninger fra Matrikkelen:  

Søker:    Bjørn Harald Sagen, Lille Ringveg 4, 9790 Kjøllefjord  

Beliggenhet:   gnr. 39 bnr. 17, Østerbotn i Oksfjorden, Lebesby kommune  

Koordinat:   Euref89 UTM 35, N – 7 873 745, Ø – 520 433  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«På grunn av terrenget er det ikke mulig å bygge lengre fra strandlinjen. Plasseringen 

vil ikke være til hinder for turgåere.»  

 

Planstatus for området:  

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

sone (73 Østerbotn) og følgende bestemmelse gjelder:  

 

«Innenfor denne sone kan det tillates spredt fritidsbebyggelse. Avstanden mellom de 

enkelte enhetene må ikke være mindre enn 50 meter. Oppføring av bygg/anlegg 

nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann er ikke 

tillatt.»  

 

På bakgrunn av dette vil oppføring av naust nærmere sjøen enn 25 meter være avhengig av 

dispensasjon fra bestemmelsen i gjeldende kommuneplan. 

 

Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 2.5.2018 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 25. mai 2018. Følgende uttalelser er 

kommet inn: 

 

Reinbeitedistrikt 9, mail datert 26.5.2018 –  

Styret i RBD 9 har i møte 24.05 behandlet div høringer. I sak 17/830-5, 18/533-2 og 

18/490-2 har styret ingen merknader. Heller ikke til sak 34/1 om sneskjermer. 

 

Sametinget, brev datert 29.5.2018 –  

Sametinget er kjent med at det er registrert et kulturminnefelt med urgraver ID 18433 

som har begrenset offentlighet i Riksantikvarens kulturminnebase. Kulturminnefeltet 

mangler nøyaktig kartfesting, men skal befinne seg i steinura, om lag 30 m vest for 

omsøkte tiltak, og strekker seg derfra vestover. Tiltaket vil ikke berøre kulturminnene, 

og Sametinget har derfor ingen merknader til søknaden. 
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Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 31.5.2018 –  

 

Fylkesmannens vurdering  

I kommuneplanens arealdel er omsøkt areal avsatt til LNF-B. Søknaden skal derfor 

behandles som en dispensasjonssøknad etter plan- og bygningslovens kapittel 19.  

 

Vi vil minne om at kommunen må vurdere om søknaden oppfyller vilkårene for å 

kunne gi dispensasjon. Vilkårene framgår av plan- og bygningsloven § 19-2. Blant 

annet kreves det at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 

vesentlig tilsidesatt, og det må også foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for 

dispensasjon. Kommunen må også vurdere presedensen av et eventuelt positivt vedtak.  

 

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

adgang til å gi dispensasjon avgrenset. Det kreves at hensynene i bestemmelsen det 

dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det må også være overvekt av hensyn 

som taler for dispensasjon. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. 

Kommunen skal også vurdere konsekvensene av en eventuell dispensasjon, for 

eksempel presedens for slike søknader.  

 

I kommunens arealplan er omsøkt areal avsatt til LNF-B område hvor det er tillatt med 

spredt fritidsbebyggelse. Omsøkt areal ligger innenfor 25-metersbeltet langs sjø avsatt 

i kommuneplanens arealdel. Etter plan- og bygningslovens § 1-8 er det et generelt 

forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen. De samme reglene 

gjelder for 25-metersbeltet avsatt i arealdelen. Forbudet gjelder også for fradeling av 

ubebygd del av eiendom. Det må derfor eventuelt dispenseres både fra gjeldende 

kommuneplan og fra § 1-8 i plan- og bygningsloven. 

 

Som det fremgår av § 1-8 i plan- og bygningsloven skal det i 100-metersbeltet langs 

sjøen  

 

"tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 

allmenne interesser".  

 

I Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

(SPR for strandsonen) åpnes det for at strandsonen i sone 3, som bl.a. omfatter de tre 

nordligste fylkene, i større grad kan tas i bruk til ulike formål. Det er imidlertid en 

forutsetning at dette skjer planmessig og at arealbruken vurderes konkret ut fra de 

interesser som gjør seg gjeldende i ulike deler av strandsonen. Det vises i denne 

sammenheng til retningslinjenes pkt. 4.2, der bl.a. følgende går fram:  

 

"Kommunene skal i kommuneplanen vurdere behovet for utvikling av 

eksisterende arealbruk, og behovet for tilpasning av eventuell ny utbygging. 

Kommunene skal vurdere om tidligere vedtatte, ikke utbygde områder for 

utbygging i strandsonen skal opprettholdes eller tas ut av kommuneplanen. I 

denne vurderingen skal lovens skjerpede krav og disse retningslinjene legges til 

grunn".  
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Om bygging i strandsonen bør tillates må ses i sammenheng med de samfunnsmessige 

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

lokalisering andre steder.  

 

Vi minner om at kommunen i henhold til § 28-1 i plan- og bygningsloven, har en 

selvstendig undersøkelsesplikt med hensyn til farlige forhold. Undersøkelsen kan 

gjøres gjennom en systematisk risiko- og sårbarhetsanalyse. Vi minner også om at 

naturmangfoldloven § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger i 

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

 

Fylkesmannen kan ikke se at det knytter seg samfunnsmessige interesser til saken. Vi 

stiller også spørsmålstegn ved at byggetegningene for bygget som er planlagt oppført 

er av en bilgarasje for to biler og ikke et naust.  

 

Fylkesmannen anbefaler ut fra dette at søknaden avslås. Ved et eventuelt positivt 

vedtak ber vi kommunen stille krav til naustets utforming. 

 

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

 

Finnmark fylkeskommune, brev datert 1.6.2018 –  

Planfaglig uttalelse: 

Kommune n har mottatt søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan. Søknaden 

gjelder fradeling og oppføring av naust innenfor en LNF - B sone (tillatt med spredt 

fritidsbebyggelse) hvor det ikke tillates oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 

25 meter målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. I området hvor naustet er 

søkt plassert gjør topografien det vanskelig å opprettholde kravet fra 

planbestemmelsen. 

 

I lovkommentaren til plan - og bygningsloven (pbl) vedrørende dispensasjon, kommer 

det klart frem at adgangen til å gi dispensasjon er avgrenset. Hensynene bak den 

bestemmelsen det dispenseres fra må ikke bli vesentlig tilsidesatt, pbl § 19 - 2. Videre 

må det foretas en interesseavveining der fordelene ved tiltaket må veies opp mot 

ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. 

 

Ved dispensasjon unndras saksbehandlingen fra offentlig innsyn. Dette medfører at 

berørte parter ikke får anledning til å uttale seg. Uttalelsesretten er et viktig element i 

behandlingen av plansaker. Denne retten undergraves ved dispensasjon ved at andre 

med interesser i det aktuelle området ikke får informasjon om tiltaket og dermed ikke 

får anledning til å innrette seg i forhold til dette. 

 

Videre kan dispensasjon skape presedens. Ut fra prinsippet om likebehandling betyr 

dette at kommunen må innvilge eventuelle nye søknader om dispensasjon. Ved å 

innvilge dispensasjon risikerer kommunen å uthule sine egne planer. 

 

Vi vil imidlertid minne om at avhengig av type sak, kan det være hensiktsmessig med 

en planendring, eventuelt at det utarbeides en ny reguleringsplan i stedet for 

dispensasjon. En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike 

planen for det aktuelle tilfellet søknaden gjelder. Dette betyr at dersom det blir skade 

på naustet må det søkes ny dispensasjon for å reetablere det. 
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Finnmark fylkeskommune kan ikke se at det i vedlagte søknad er dokumentert gode 

nok grunner for at en her bør gi tillatelse til tiltak i strid med vedtatt plan. Vi synes og 

bygningstegningen minner mer om en garasje enn et naust. Vi vil derfor ikke anbefale 

en dispensasjon etter plan - og bygningslovens kapittel 19. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse – nyere tid: 

Kultur -, kulturminne - og miljøavdelinga ved nyere tids kulturminner peker på at 

tegningen som er vedlagt minner om en garasje, mens det søkes om å få satt opp et 

naust. Naustet som bygges bør være et tradisjonelt naust med saltak. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse – arkeologi: 

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

kulturminner i det aktuelle området. Vi har derfor ingen særskilte merknader til 

tiltaket. 

 

Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør oppmerksom 

på at det skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og 

kulturvern, 

Finnmark. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat region nord har ikke svart innenfor fristen, og det antas 

derfor at de ikke har noen merknader til søknaden. 

 

Reindrift:  

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

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

 

Kulturminner:  

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

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

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

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

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

helse og sikkerhet som kommunen kjenner til.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  

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

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slikt foreligger.  

 

Naturmangfoldloven, naturmiljø og landskap:  

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

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

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

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

fremgå av beslutningen.  
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§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

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

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

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

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

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

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

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

I området er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 

 VU – Sårbar, Oter «Lutra lutra»  

 NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

 NT – Nær truet, Brisling «Sprattus sorattus»  

 

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

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

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

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

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

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

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

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

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

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Saken gjelder dispensasjon for oppføring av naust i tilknytning til eksisterende 

bebyggelse. Vi mener at § 9 er oppfylt. Den sentrale ordlyden om at: «Foreligger en 

risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 

kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 

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

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

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

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

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

økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

 

Vurdering:  

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

Saken gjelder dispensasjon for oppføring naust i et område som allerede er tatt i bruk. 

Området er i dag i bruk og planlagte tiltak vil ikke vesentlig forverre situasjonen for 
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økosystemet i området. Når det gjelder belastningen sees det ikke at fradeling av 

nausttomt vil øke belastningen i forhold til i dag.  

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

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

skadens karakter.  

 

Vurdering:  

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

oppføre et naust vil ikke medføre noen miljøforringelse da området allerede er i bruk i 

dag.  

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

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

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

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

beste samfunnsmessige resultater.  

 

Vurdering:  

Det aktuelle området ligger i tilknyttet eksisterende bebyggelse og er i dag i bruk. Utfra 

dette menes at det benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som gir det 

beste samfunnsmessige resultat. 

 

Konklusjon:  

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

naust ikke vil medføre en vesentlig negativ innvirkning på Naturmangfoldet. Dette da 

området er i bruk og dette vil ikke endre seg i forhold til tiltaket. Det antas at eventuelt 

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

hvert. 

 

Vurdering: 

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

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

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

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

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

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

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

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

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

 

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

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

B sone (73 Østerbotn) hvor det ikke tillates oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 

meter målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. 

 

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

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
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tilsidesatt. Lovens formål er å fremme bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, 

samfunnet og fremtidige generasjoner. I gjeldende kommuneplan er området lagt ut til LNF-B 

sone (73 Østerbotn) hvor det tillates spredt fritidsbeboelse, men ikke oppføring av bygg/ anlegg 

nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. I feltet (73 

Østerbotn) er det i dag allerede bygninger oppført langs strandsonen mot sjøen. Planlagte tiltak vil 

også plasseres nært opp mot et eksisterende naust på eiendommen. 

 

Fordeler med tiltaket:  

 Lettere tilgang til felt for fritidsboliger.  

 Mulighet for skjerming av båt og utstyr mot vær og vind.  

 

Ulemper med tiltaket:  

 Fare for flom.  

 Mulig presedens i forhold til andre områder.  

 

I det aktuelle området som det planlegges oppføring av naust er det i dag bygninger eller anlegg 

allerede plassert innenfor 25 m til sjøen. I forholdet mot faren for flom bemerkes det at enn ikke 

kan plassere et naust høyere i terrenget og lengre fra strandlinjen da funksjonen som naust ikke vil 

kunne gjennomføres. Det vil heller være snakk om eventuell konstruksjonsmessige grep for å 

hindre skader ved havstigninger. Det bemerkes også at planlagte naust vil bli plassert i nær 

tilknytting til eksisterende naust. Eiendommen inneholder i dag 2 fritidshytter. Kommunen er 

kjent med at det stilles sterke krav til bebyggelse innenfor 100 meters sonen av sjø i Norge, men 

det bemerkes også at Finnmark har store avstander og sterke værmessige forhold. Det er derfor 

også fra myndighetenes hold gitt større rom for vurdering i forhold til etablering innenfor 100 

meters beltet i nordområdene i forhold til resten av Norge. Topografien i Lebesby kommune gjør 

også at det flere steder vil være umulig å etablere tiltakene 100 meter fra sjøen.  

 

Lebesby kommune holder for tiden på med å revidere kommunens areal- og kystsoneplan og det 

vil være naturlig i denne prosessen å ta opp problemstillinger som har oppstått under 

praktiseringen av gjeldende areal- og kystsone plan. 

 

Det omsøkte tiltaket her ønskes plassert i et eksisterende etablert område som er avsatt til LNF-B 

hvor fritidsbebyggelse er tillatt. Den aktuelle eiendommen er allerede bebygd og dette tett opp 

mot sjøen på bakgrunn av områdets topografi mot fjellet. Det vil ikke være mulig å etablere 

bebyggelsen 25 m eller 100 m fra sjøen. Naustet vil her bli oppført tett opp mot eksisterende 

naust. Kommunen ser ikke at en dispensasjon i det aktuelle området vil skape uheldig 

dispensasjon for øvrige områder i kommunen eller vesentlig tilsidesette gjeldende plan i forhold 

til andre tillatelser. 

 

Fylkesmannen i Finnmark og Finnmark fylkeskommune har begge bemerket at tegninger søker 

har innlevert minner mer om en garasje enn naust. Her er kommunen helt enig, men det er også 

slik at bygningsmessig er forskjellen mellom garasje og naust veldig liten. Det er i dag ingen veg 

inn til det aktuelle området. Så at bygget vil bli benyttet som garasje er minimal. Derimot vil det 

være hensiktsmessig å stille vilkår til det aktuelle tiltaket for å styre utbyggingen. Det vil derfor 

være aktuelt å stille vilkår om at naustet ikke skal ha gulv og skal være uisolert. 

 

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

ulemper for gjeldende kommuneplan eller de nasjonale mål for strandsonen. Strandsonen i 

Lebesby kommune er i største part uberørt og vil fremdeles være slik. Kommunen har i sin plan 

flere små områder for spredt fritidsbebyggelser, men bestemmelsene i disse områdene tar ikke 
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hensyn til behovet for naust eller andre bygninger som er nært tilknyttet havet. Det vil ikke være 

mulig å etablere naust 25 meter unna sjøen. Naust som her planlegges skjer innenfor et etablert 

LNF-B felt og vil ikke skape presedens i forhold til tilsvarende områder. Tiltakene vil heller ikke 

vesentlig tilsidesette formålet i plan- og bygningsloven.  

 

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

dispensasjon fra avstandskravet til sjøen for oppføring av naust i Østerbotn. Tiltakene ligger også 

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

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

gjeldende kommuneplan og formålet i plan- og bygningsloven.  

 

Det anbefales at dispensasjon gis for omsøkte tiltak. 
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OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEGADRESSER I LEBESBY 

KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: Q80  

Arkivsaksnr.: 16/302    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

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

 

Innstilling: 

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

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

kommunens øvrige befolkning. 

 

 

Vedlegg: 

1. Oversikt over aktuelle adresseparseller, Lebesby kommune 

2. Kartutsnitt over adresseparseller. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Fastsetting av adressenavn på alle veier og områder i Lebesby kommune er en del av et 

nasjonalt arbeid med overgang fra matrikkeladresser til veiadresser. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet forutsetter at matrikkelnummer går ut, og at veiadresser blir 

innført som en felles adresseform for hele landet (Ot. prp. 70 (2004-2005) Om lov om 

eiendomsregistrering). 

 

Lebesby kommune er i startfasen av dette arbeidet og teknisk etat har delt kommunens veier 

og områder inn i adresseparseller hvor det fra før av bare er matrikkeladresser (gnr, bnr, fnr). 

Pr. i dag er det ca. 800 matrikkeladresser som skal endres til vei- og områdeadresser. 

Områdeadresser er adressering i områder uten vei (eks. hytteområder). 

 

Utvalg for plan, teknisk og miljø er kommunens navneutvalg, jfr. kommunestyrets vedtak PS 

13/18 datert 17.4.2018, som gjelder vedtak av kommunal adresseforskrift.  

 

Lovgrunnlag:  

Det er matrikkelforskriften § 51 som gir kommunen hjemmel til å fastsette adressenavn:  

”Kommunen skal tildele alle gater, veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell  

adressering, et navn som er entydig innenfor kommunen. Skrivemåten fastsettes etter reglene i 

lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn.”  

 

Næringsutvikling: 

Ved fastsettelse av adressenavn og nummer vil det bli lettere for bedrifter i kommunen å 

informere sine samarbeidspartnere om stedsadressen til sine lokaler. 
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Infrastruktur: 

Kvalitetsheving av digitale system for ruteplanlegging. (GPS osv.) 

 

Folkehelse: 

Ved fastsettelse av adressenavn og nummer på alle hytter, boliger og næringsbebyggelse vil 

utrykningskjøretøy finne raskere fram til bestemmelsesstedet, noe som igjen vil skape større 

trygghet for folk. 

 

Vurdering: 

Teknisk etat som kommunens adressemyndighet har gjennomgått og kartlagt hele området til 

Lebesby kommune for å foreslå nye adresseparseller i forbindelse med overgangen fra 

matrikkeladresse til veiadresser. 

 

Kommunen har i dag ca. 800 adresseenheter som skal få ny veiadresse. Teknisk etat har 

utarbeidet et forslag for å dekke disse enhetene med 140 nye adresseparseller. Dette utgjør 75 

områdeadresseparseller og 65 veiadresseparseller. 

 

Det høye antall nye veiparseller ligger i at det må etableres områdeadresseparsell for hver vik 

som inneholder adresseenhet uten vei (75 stk). På veiene i kommunen kunne det vært gitt et 

navn på lange strekninger som eksempelvis fra Ifjord og til Kunes, men dette ville ha medført 

at kommunen hadde fått enorme adressenummer godt opp i tusentallet. Adressemyndigheten 

har derfor valgt å foreslå flere mindre veienheter i de områdene hvor det er etablert 

adresseverdige enheter. Dette øker antall veiparseller (65 stk), men samtidig vil nummerserien 

være på et lavere tall og lettere for folk flest å huske. 

 

Valg av adresseparseller og utforming er kommunens ansvar og er ikke grunnlag for høring 

blant kommunens innbyggere. Derimot er navnet som skal benyttes på de aktuelle 

veiparsellene grunnlag for høring. Det er kommunestyret i Lebesby som endelig vedtar de 

navn som til slutt skal brukes på de nye område- og veiparsellene. Men veien frem til dette er 

krevende. Når kommunen har mottatt forslag til nye veinavn må dette sjekkes ut mot 

språkrådene for å avklare godkjent skrivemåte for navnet. Når de endelige navnene er avklart 

vil dette bli fremlagt Kommunestyret for endelig vedtak av veinavn. 

 

Kommunen skal først ta standpunkt til forslaget for adressenavn og legge dette ut på høring til 

aktuelle instanser som så skal ha mulighet til å kunne gi forslag til navn på de fremlagte 

område- og veiparsellene i kommunen. For å gi innbyggerne mulighet til gi forslag og delta, 

skal ikke denne høringen ha mindre enn 6 ukers frist. Det bør også tas hensyn til ferietid. 

 

Det er her fremlagt forslag til område- og veiadressenavn for 140 nye parseller i Lebesby 

kommune og det anbefales at PTM vedtar at dette forslaget blir lagt ut på høring i kommunen. 
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REFERATSAK -  OPPARBEIDELSE AV CROSSBANE PÅ TOMT 35/1/51, VED 

SIDEN AV EKSISTERENDE SKYTEBANE. 

REF. SØKNAD OM DISPENSASJON - MOTORCROSSBANE 35/1/51 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: GBNR 35/1/51  

Arkivsaksnr.: 17/846    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

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

RS 1/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 19.06.2018  

 

Innstilling: 

Journalpost refereres i Utvalg for Plan- teknisk og miljø 19.6.18 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 15.11.2017 sak 48/17 

Behandling: 

Forslag fra AP v/Lise Rasmussen: 

Endring av pkt. 2: 

 

«Det gis midlertidig dispensasjon (i 2 år) etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1, datert 

13.8.2017, for etablering av motorcrossbane på eiendommen g.nr 35 bnr. 1 fnr. 51 ved øvre 

Snattvikvann. 

Dispensasjonen gis under følgende vilkår: 

Det skal ikke gjøres inngrep utenfor det etablerte grustaket som er i dag. 

Vi ønsker å fremme aktiviteter som gir ungdom flere valgmuligheter. Vi mener tiltaket vil 

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

Som innstilling med endring av pkt. 2. 

*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

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 midlertidig dispensasjon (i 2 år) etter plan- og bygningsloven  § 19-1, datert 

13.8.2017, for etablering av motorcrossbane på eiendommen g.nr 35 bnr. 1 fnr. 51 ved 

øvre Snattvikvann. 

Dispensasjonen gis under følgende vilkår: 

Det skal ikke gjøres inngrep utenfor det etablerte grustaket som er i dag. 

 

Vi ønsker å fremme aktiviteter som gir ungdom flere valgmuligheter. Vi mener tiltaket 
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vil være med på å fremme både helse og miljø i kommunen. 

 

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: 

OPPARBEIDELSE AV CORSSBANE PÅ TOMT 35/1/51, VED SIDEN AV 

EKSISTERENDE SKYTEBANE. 

SITUASJONSKART 

 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

 

Vurdering: 

 

 

 

 


