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Møtested:  Møterom 307, Rådhuset Møtetid: 12:00 - 
 

 

 

 

Saksliste 
 

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 

  Tittel 

 

PS  50/18 18/1138   

  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG 

FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 20.11.18  

 

PS  51/18 18/1139   

  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR 

PLAN - TEKNISK OG MILJØ 20.11.18  

 

PS  52/18 18/1140   

  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- 

TEKNISK OG MILJØ 9.10.18 OG 19.10.18  

 

PS  53/18 18/1136   

  FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, LEBESBY 

KOMMUNE, FINNMARK  

 

PS  54/18 18/932   

  6/14 SØKNAD OM FRADELING AV TOMT MED 

GRENSEJUSTERING OG BRUKSENDRING  

 

PS  55/18 18/966   

  14/22 SØKNAD OM DISPENSASJON OG TILLATELSE FOR 

OPPFØRING AV HYBELBYGG PÅ KUNES  

 

PS  56/18 18/1037   

  26/1/6 SØKNAD OM DISPENSASJON OG TILLATELSE FOR 

FRADELING AV PUNKTFESTER, SAMT TILBAKEFØRING 

AV TIDLIGERE FESTETOMT  

 



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

 

PS  57/18 18/1101   

  36/27 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAVET OM 

FORRETNINGS- OG KONTORLOKALE I GATEPLAN MOT 

STRANDVEGEN  
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GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK 

OG MILJØ 20.11.18 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/1138    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 50/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 20.11.2018  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 20.11.18 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Plan- Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 20.11.2018. 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 13.11.18, 8 dager før 

møtedato.  

 

 

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

OG MILJØ 20.11.18 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/1139    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 51/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 20.11.2018  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 20.11.18. 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Plan- Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 20.11.18.  

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

12.11.18. Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 12.11.18, 8 dager før 

møtedato. 

 

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

MILJØ 9.10.18 OG 19.10.18 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/1140    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 52/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 20.11.2018  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 9.10.18 og 

ekstraordinært skriftlig behandlingsmøte 19.10.18. 

 

 

Vedlegg: 

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

09.10.2018 

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

19.10.2018. 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoll godkjent etter møtet 9.10.18 og 19.10.18, og skal godkjennes i utvalget i 

påfølgende møte. 

 

Vurdering: 
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FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, LEBESBY KOMMUNE, 

FINNMARK 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: 231 &00  

Arkivsaksnr.: 18/1136    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 53/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 20.11.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune ved PTM vedtar å legge administrasjonens forslag til «Forskrift om vann- 

og avløpsgebyr, Lebesby kommune, Finnmark» ut til offentlig ettersyn/høring. 

 

 

Vedlegg: 

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Lebesby kommune, Finnmark 20181107 

Forskrift for vann- og kloakkavgifter av 11.10.1976 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommunestyre vedtok 14.12.2016 (PS 68/16) at administrasjonen skulle utarbeide 

forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer. 

 

Vurdering: 

Den nye forskriften vil være i henhold til gjeldende lovverk, og vil bidra til at kostnader for 

etablering, drift og vedlikehold av vann- og avløpsanleggene i kommunen vil fordeles mest 

mulig rettferdig mellom abonnentene. 

Forskriften er imidlertid avhengig av et godt beskrevet gebyrregulativ. 
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6/14 SØKNAD OM FRADELING AV TOMT MED GRENSEJUSTERING OG 

BRUKSENDRING 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 6/14  

Arkivsaksnr.: 18/932    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 54/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 20.11.2018  

 

Innstilling: 

 

  

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

fra kommunens arealplan for fradeling av parsell på eiendommen gnr. 6 bnr. 14 i LNF-

C sone på Veidnes. Samtidig søkes det dispensasjon for bruksendring av tidligere 

driftsbygning i landbruket til fritidshytte på samme eiendom. Søker har også dialog 

med Finnmarkseiendommen i forhold til grensejustering mot eiendommen gnr. 6 bnr. 

1 i forhold til å få tidligere uthus inn på rett tomt. 

 

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

for LNF-C sone for bruksendring av eksisterende fjøs til fritidshytte på eiendommen 

gnr. 6 bnr. 14 på Veidnes, jfr. Pbl § 19-2.  

 

Det gis tillatelse for fradeling og grensejustering på eiendommen gnr. 6 bnr. 14 på 

Veidnes i henhold til søknad, jfr. Pbl § 20-1 m). 

 

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

å gi dispensasjon fra LNF-C sonens bestemmelse for fradeling av parsell og 

bruksendring av fjøs til fritidshytte. Tiltakene ligger også nært inntil et bebygd 

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

kommuneplan og formålet i plan- og bygningsloven. 

 

3. Vilkår for tillatelsen:  

 

 Dispensasjonen og delingstillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er 

rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år.  

 Dispensasjon for bruksendring av fjøs til fritidshytte taper sin gyldighet hvis 

ikke det er innsendt komplett byggesak i tråd med Pbl § 20-1 for 

bruksendringen. 

 

4. Kulturminner  

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

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

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

berøre kulturminnet.  
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5. Klagerett 

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

Klagen sendes Lebesby kommune.  

 

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

 

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

de grunner som anføres klagen.  

 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, datert 20.8.2018.  

2. Kart over ønsket areal for fradeling. 

3. Avklaring om grensejustering mot Finnmarkseiendommen. 

4. Oversiktskart. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

 

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

fra kommunens arealplan for fradeling av parsell på eiendommen gnr. 6 bnr. 14 i LNF-C sone 

på Veidnes. Samtidig søkes det dispensasjon for bruksendring av tidligere driftsbygning i 

landbruket til fritidshytte på samme eiendom. Søker har også dialog med 

Finnmarkseiendommen i forhold til grensejustering mot eiendommen gnr. 6 bnr. 1 i forhold til 

å få tidligere uthus inn på rett tomt.  

 

Opplysninger fra Matrikkelen:  

Søker:    Trond Eriksen, 9717 Veidnesklubben  

Beliggenhet:   gnr. 6 bnr. 14, Veidnesklubben i Lebesby kommune  

Koordinat:   Euref89 UTM 35, N – 7838030, Ø – 485315  

 

Planstatus for området:  

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

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

 

LNF-C sone  

«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 omsøkte fradeling og bruksendring være avhengig av dispensasjon 

fra bestemmelsene gitt til LNF-C sonen i gjeldende plan. 

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  
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«I 2017 overtok jeg omsøkte eiendom som arv fra min søster. På eiendommen er det 

tidligere bygd en fjøs som senere er ombygd til Fritidshus/ hytte. Det er imidlertid ikke 

søkt om bruksendring for denne bygningen. Dette ønsker jeg nå å få ordnet opp i.  

 

Den omsøkte hytten med areal rundt søkes fradelt hoved eiendommen 6/14. Nye 

grenser fremgår av vedlagte kart.»  

 

Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 3.9.2018 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 1.10.2018. Følgende uttalelser er 

kommet inn: 

 

Landbruksforvaltningen i Lebesby kommune, brev datert 20.7.2018 –  

 

Gjelder eiendommen gnr. 6 bnr. 1 fnr. 2 og 3 i Lebesby. 

 

Saken gjelder: 

Søknad fra Trond Eriksen om grensejustering for å sikre at alle bygninger på 

eiendommen gnr 6 bnr 14 ligger innenfor grensen for denne eiendommen. 

 

Er litt usikker på om deres henvendelse gjelder 6/1-2 eller 6/1-3, evt begge. 

 

Uttalelse: 

Pr i dag er det ikke behov for festeareal til jordbruksdrift på Veidnes. Tilbakeføring av 

nevnte eiendommer til bnr 1 er derfor uproblematisk. 

 

Finnmark fylkeskommune, brev datert 28.9.2018 –  

 

Planfaglig uttalelse: 

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

§ 19 -1, fra kommunens areal plan for fradeling av parsell på eiendommen gnr. 6 bnr. 1 

4 i LNF – C sone på Veidnes. Det søkes også om dispensasjon for bruksendring fra 

driftsbygg til fritidsbolig. Da boligen allerede er ombygd til fritidshus, ønsker søkeren 

nå å få ordnet opp i bruken av boligen. Søker har også dialog med 

Finnmarkseiendommen i forhold til grensejustering mot eiendommen gnr. 6 bnr. 1 i 

forhold til å få tidligere uthus inn på rett 

tomt. 

 

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 
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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 søkna den gjelder. En reguleringsplan vil sikre 

forutberegnelighet for tiltaket. 

 

Finnmark fylkeskommune har ingen merknad til at det blir gitt dispensasjon til 

fradeling og bruksendring av eiendommen etter plan - og bygningslovens kapittel 19. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse – arkeologi: 

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

kulturminner i det aktuelle området. 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. 

 

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. 

 

Sametinget, brev datert 1.10.2018 –  

 

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 merknader til søknaden. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), mail datert 2.10.2018 –  

 

Vi kan ikke se at tiltaket berører vassdrag, grunnvann, skredutsatte områder, herunder 

ustabile grunnforhold eller energianlegg. NVE har derfor ingen merknader til 

dispensasjon. 

 

Fylkesmannen i Finnmark, Finnmarkseiendommen og Reinbeitedistrikt 14 har ikke svart 

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

 

Reindrift:  

Eiendommen ligger i reinbeitedistrikt 14. Det er ikke avklart hvilke konkrete 

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

berører reindriftsinteressene da dette er snakk om et bebygd område som i dag er i bruk. 

Området er avmerket som okse- og simlebeiteland.  
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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 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.  

 

Nedslagsfelt drikkevannskilde:  

Det aktuelle området ligger like innenfor avmerkingen for nedslagsfelt for drikkevann i 

kommunens gjeldende arealplan.  

 

Naturmangfoldloven, naturmiljø og landskap:  

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

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

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

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

fremgå av beslutningen.  

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

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

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

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

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

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

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 

3  

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

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

Det er registrert følgende oppføring av arter i distriktet:  

 

 EN – Sterkt truet, Brushane «Calidris pugnax»  

 VU – Sårbar, Hettemåke «Chroicocephalus ridibundus»  

 NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

 NT – Nær truet, Tyvjo «Stercorarius parasiticus»  

 NT- Når truet, Lirype «Lagopus lagopus»  

 

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

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

tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.  

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

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

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

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

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

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

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

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

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

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

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

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

vil skje som følge av tiltaket.  

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

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

økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

 

Vurdering:  

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

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

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

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

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

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

skadens karakter. 

 

Vurdering:  

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

fradele en parsell og bruksendre driftsbygning i landbruket til fritidshytte 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:  
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Det aktuelle området er allerede i bruk i dag. Utfra dette menes det at det benyttes 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som gir det beste samfunnsmessige 

resultatet.  

 

Konklusjon:  

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

parsell og bruksendring av eksisterende bygning ikke vil medføre en negativ 

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

seg i forhold til tiltaket. 

 

 

Vurdering: 

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

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

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

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

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

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

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

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

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.  

 

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

fra kommunens arealplan for fradeling av parsell på eiendommen gnr. 6 bnr. 14 i LNF-C sone 

på Veidnes. Samtidig søkes det dispensasjon for bruksendring av tidligere driftsbygning i 

landbruket til fritidshytte på samme eiendom. Søker har også dialog med 

Finnmarkseiendommen i forhold til grensejustering mot eiendommen gnr. 6 bnr. 1 i forhold til 

å få tidligere uthus inn på rett tomt.  

 

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 oppføring av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse ikke tillatt. Det samme 

gjelder vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse.  

 

Fordeler med tiltaket:  

 Alle bygninger blir liggende inne på rett eiendom. 

 Nord for eiendommen er der fritidshytter. 

 

Ulemper med tiltaket:  

 Mulig presedens i forhold til andre områder.  

 

I det aktuelle området som det planlegges fradelinger og bruksendring ligger innenfor et LNF-

C område hvor bygging og fradeling ikke tillates. Fradelingen og grensejusteringen som 

planlegges vil gi en mer korrekt grensegang mellom tomtene i området og avklare 

ansvarsforhold.  I dag ligger deler av bygningene inne på Finnmarkseiendommens grunn. 

Finnmarkseiendommen har godkjent grensejustering for å bringe forholdet i orden. Når det 

gjelder fjøsen som ønskes bruksendret til fritidshytte er der allerede fritidshytter nord for 
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tomten. Det at området allerede er bebygd og således berørt vil ikke vesentlig forverres. Det 

sees ikke at dispensasjonen vil gi uheldig presedens for andre. 

 

Etter kommunens vurdering vil ikke planlagte tiltak for fradeling og bruksendring skape 

vesentlige ulemper for omgivelsene. 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 LNF-C sonens bestemmelse for fradeling av parsell og bruksendring av fjøs 

til fritidshytte. Tiltakene ligger også nært inntil et bebygd område. 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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14/22 SØKNAD OM DISPENSASJON OG TILLATELSE FOR OPPFØRING AV 

HYBELBYGG PÅ KUNES 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 14/22  

Arkivsaksnr.: 18/966    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 55/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 20.11.2018  

 

Innstilling: 

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

datert 22.8.2018, fra kommunens reguleringsplan RPL 2022-1978-01 sine 

bestemmelser. Søknaden gjelder oppføring av hybelhus av moduler i et regulert 

boligfelt på Kunes. Samt brev av 31.10.2018 hvor det fremgår endringer av tiltaket i 

form av at fasadene blir kledd med stående kledning og at det oppføres saltak på 

bygget. 

 

2. Det gis dispensasjon fra TEK § 12-1 for krav om universell utforming av byggverk og 

reguleringsplan (RPL 2022197801) sin bestemmelse § 2 for oppføring av hybelhus og 

planens bestemmelse om 15 % utnyttelsesgrad, jfr. Pbl §§ 19-2. Det gis også tillatelse 

til tiltak for oppføring av hybelhus på eiendommen gnr. 14 bnr. 22, jfr. Pbl § 20-1 a). 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med å tillate oppføringen av hybelbygg på eiendommen, men under forutsetning av at 

bygget flyttes ut av frisiktsonen avmerket i reguleringskartet. Tiltakene ligger nært 

inntil et bebygd boligområde. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og 

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

 

3. Vilkår for dispensasjonen:  

 Hybelbygget må flyttes ut av avmerket frisiktsone i gjeldende reguleringsplan.  

 Før igangsettelse av tiltaket skal det sendes inn korrigert situasjonsplan hvor 

bygget er tatt ut av frisiktsonen og nye tegninger av tiltaket som viser 

endringene i form av stående fasadekledning og saltak. 

 Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/ 

arealplan for området og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

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

omgivelsene. 

 Komplett søknad og byggetillatelsen skal til enhver tid befinne seg på 

byggeplassen. 

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

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

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

formål enn det som er gitt i denne tillatelse. 

 Dispensasjonen og byggetillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt 

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

enn 2 år, jfr. PBL § 21-9.   
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4. Kulturminner  

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

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, datert 9.9.2018  

2. Situasjonskart  

3. Tegninger  

4. Områdekart  

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

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

fra kommunens reguleringsplan RPL 2022-1978-01 sine bestemmelser. Søknaden gjelder 

oppføring av hybelhus av moduler i et regulert boligfelt på Kunes.  

 

Det er oppgitt følgende punkter som det søkes dispensasjon fra i søknaden:  

 

 § 2. Oppføring av hybelbygg på regulert eneboligtomt. Bygget vil bestå av 8 moduler 

som inneholder 8 rom med tilhørende bad, og fellesarealer.  

 Det søkes permanent plassering av bygningsmoduler som er beregnet for midlertidig 

plassering. Byggen tilfredsstiller alle krav i TEK10/17.  

 § 3: Takutforming. Det stilles krav til saltak. Dette taket er flatt.  

 BL § 25: BYA. Det stilt krav til 15 % utnyttelsesgrad. Med parkering utgjør 

utnyttelsesgraden 24,9 %. Uten parkering er utnyttelsesgraden 11,26 %.  

 TEK 17, § 12-1. Krav til planløsning og universell utforming av byggverk. 

Hybelbygget skal huse ansatte tilknyttet renhold innenfor lakseoppdrett industrien. 

Bygget tar ikke høyde for universell utforming.  

 

Opplysninger fra Matrikkelen:  

Søker:    Polar Utleie AS, Karasjokveien 1, 9700 Lakselv  

Beliggenhet:  gnr. 14 bnr. 22, Kunes.  

Koordinat:   Euref89 UTM 35, N – 7 804 455, Ø – 481 381  
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Planstatus for området:  

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

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

 

§ 1  

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

begrensningslinje skal bebyggelsen plasseres i forhold til veger og plasser som vist på 

planen. Bygningsrådet kan når særlige grunner taler for det, tillate at bygninger 

trekkes lengre inn på tomten.  

 

§ 2  

Bolighusene skal oppføres i maks. 2 etasjer innenfor rammen av bestemmelsene i 

bygningsloven. Garasjens, uthusenes grunnflate skal ikke overstige 35 m2.  

 

§ 3  

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

bolighuset i form og farge.  

 

Av plankartet fremgår følgende krav:  

 

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

- Byggelinje mot vei. Av plankartet fremgår det at tiltaket vil bryte byggelinje 

(siktlinje) mot vei.  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

 Tomten har stått ubebygd siden reguleringsplanen ble vedtatt i 1978. Tomta stå på 

utsiden av boligfeltet og passer utmerket til denne typen bygg.  

 Det er viktig for tettstedet Kunes med tilførsel av nybygg. Dette med tanke på 

ringvirkninger for opprettholdelse av butikk/ post. Noe som igjen øker bolyst og 

trivsel.  

 Ser man på naboeiendommer/ området så har man en blanding av fast bosetning, 

fritidsbebyggelse og campinggjester. Slik bosetting skaper liv i ett tettsted som Kunes. 

Hybelbygget kan være inngangsbillett for personer som ønsker å bosette seg 

permanent.  

 Stabil arbeidskraft og tjenesteytelse i nær området.  

 Formålet er fortsatt boligbygg. Så hovedformålet er oppfylt og ikke tilsidesatt.  

 Fremmer ytterligere bolyst og trivsel. Både i nåtid og på sikt.  

 Bygda Kunes opprettholder tilbud som butikk/ post. Kanskje skolen kan åpnes på sikt.  

 Boligfeltet har ikke et særpreg som gjør at planlagte tiltak vil ødelegge boligfeltets 

samla inntrykk.  

 Tomta er tilstrekkelig stor for tiltaket. Det er også mulig å utvikle tomta ytterlig med 4 

nye hybler uten at det går ut samlet tomteareal.  

 Personene som skal bo i bygget er tilknyttet renholdstjenesten for lakseoppdrett 

industrien langs Laksefjorden. Det vil stilles krav om at ansatte er funksjonsfriske for 
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å kunne utføre jobben. Og fravike kravet om universell utforming vil derfor ikke være 

kritisk for dette tiltaket.  

 

 

Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 2.10.2018 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 26.10.2018. Følgende uttalelser er 

kommet inn: 

 

Finnmarkseiendommen, brev datert 19.10.2018 –  

 

Polar utleie AS har festekontrakt til boligformål på denne tomta. FeFo som grunneier 

og bortfester anser tiltaket til å være i tråd med formålet i festekontrakten og har i 

denne saken ingen innvendinger til det omsøkte modulbygget. 

 

Sametinget, brev datert 22.10.2018 –  

 

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 

kulturminner. Sametinget har derfor ingen merknader til søknaden. 

 

Finnmark fylkeskommune, brev datert 25.10.2018 – 

 

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, jf. pbl § 19 - 2. 

Videre må det foretas en interesseavveining der fordelene v ed 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 tilsvarende 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. En reguleringsplan vil sikre 

forutberegnelighet for tiltaket. 

 

Fylkeskommunen 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 i den grad det 

søkes om. Om et slikt tiltak skal iverksettes anbefales det at det utarbeides en 
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reguleringsplan for tiltaket. Vi vil derfor ikke anbefale en dispensasjon etter plan - og 

bygningslovens kapittel 19. 

 

Fylkesmannen i Finnmark har ikke svart innenfor fristen, og det antas derfor at de ikke har 

noen merknader til søknaden. 

 

Uttalelse fra naboer til planlagt tiltak: 

 

Tore Morten og Malin Jorunn Somby, brev datert 8.10.2018 –  

 

Som eier av bolig på nærmeste nabotomt (14/32 i Kunes) har vi ikke fått tilsendt 

nabovarsel. Dette ser vi som et klart brudd på prosessen rundt utsendelse av nabovarsel 

om bygning. Vi finner dette veldig merkelig og har blitt informert om byggesøknaden 

av våre naboer på Kunes.  

 

Søknaden om etablering av brakkerigg må avvises av teknisk etat i Lebesby kommune. 

Med begrunnelse i at etablering av en brakkerigg på boligtomt, med tilhørende 

nabobebyggelse, vil være en meget stor ulempe og av ufordelaktig sjenanse for oss og 

alle andre beboere i nærområdet. Vi har brukt mye tid og penger på store forbedringer 

og fornyinger for å øke bolysten på vår bolig, og oppføring av en brakkerigg på vår 

nærmeste nabotomt vil dramatisk forringe verdien på vår bolig og eiendom.  

 

En ny bolig i området må følge lokal byggeskikk i henhold til den etablerte standard på 

feltet. Etablering av en brakkerigg er ikke i nærheten av den etablerte byggeskikken på 

feltet, og vil være en visuell forsøpling av hele Kunes. Kunes er et senter og 

samlingspunkt for turister fra hele verden, og det er veldig viktig å unngå at Kunes blir 

en brakke bygd som vil være svært lite tiltalende å besøke og bo i eller skape bolyst.  

 

En samling av hele 8 boenheter medfører en stor økning av trafikk inn og ut av 

brakkeriggen av personer uten normal tilknytning til området, dette vil medføre mye 

unødvendig støy og være til stor sjenanse for oss. Etablering av 8 boenheter, av en 

bedrift som driver boligutleie, bør sees på som en større utleieenhet og bli sett på som 

næringsvirksomhet. Næringsvirksomhet bør legges i et egnet området tilpasset 

næringer som ikke medfører sjenanse eller ulemper for det allerede etablerte 

boligområdet i Kunes. Det finnes mange alternative plasseringer rundt Kunes som vil 

være mye bedre egnet enn det veletablerte boligområdet, for eksempel i nærheten av 

det eksisterende grustaket godt skjult for gjennomgangstrafikk og boligområdet.  

 

Etablering av en ny brakkerigg støtter heller ikke behovet for å opprettholde allerede 

etablert næringsvirksomhet i Kunes, med deriblant utleiemuligheter. Det finnes 

allerede flere utleieboliger med nåværende hybelhus, ubrukt Kunes skole, 

campingplass og andre utleiemuligheter i bygda. Det er meget viktig å bruke 

eksisterende tilbud for å støtte opp om den allerede eksisterende næring (post, butikk 

og bank) som er livsnødvendig for å holde liv i en liten bygd som Kunes.  

 

På bakgrunn av dette må søknaden om en brakkerigg på foreslått boligtomt i Kunes bli 

avvist, alternativ må det bygges en vanlig bolig i henhold til etablert byggeskikk som 

ikke er til ulempe eller sjenanse for oss. 
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Kjell Arne Jessen og Kari Elise Kåven, brev datert 4.10.2018 –  

 

Det søkes om permanent plassering av bygningsmoduler som er beregnet for 

midlertidig plassering. Her motsier de seg selv. Hvorfor og hva betyr det? 

 

Det er uforståelig at riggen i dag må stå på en boligtomt da det for noen år siden ble 

avholdt et møte på Kunes hvor bl.a. Lebesby kommune deltok. Planen var å sett opp et 

bygg på næringstomta som bl.a. skulle inneholde overnattingsmuligheter/ hybler. 

Hvorfor kan ikke disse hyblene så på den samme næringstomta det var snakk om den 

gang? 

 

Bygget er en brakkerigg og er mindre pen å se på. Ønsker at bygget så langt de er 

mulig skal SE ut som bolighus ettersom det skal plasserings i et boligfelt. Bygget må 

bl.a. ha saltak som resten av husene i et boligfelt. Bygget må bl.a. ha saltak som resten 

av husene i boligfeltet har. 

 

Slik som bygget fremstår på tegningen øker det ikke bolysten – hellet det motsatte som 

BTEK DA skriver i sin vurdering. 

 

Hvorfor skal det settes opp et hybelhus på Kunes for renholdere ved oppdrettsnæringen 

som ligger i Landersfjord og Friarfjord? Er det bare noe som blir sagt for å få tillatelse 

til å sette opp bygget? 

 

Tilsvar/ uttalelse fra ansvarlig søker/ tiltakshaver: 

På bakgrunn av at naboer har innsendt merknader på det planlagte tiltaket har Lebesby 

kommune sendt brev den 17.10.2018 til ansvarlig søker og kopi til tiltakshaver hvor de gis 

mulighet til å gi tilsvar/ uttalelse på de mottatte brev fra naboer. Fristen for slikt tilsvar ble satt 

til 31.10.2018. Følgende tilsvar/ uttalelse er mottatt: 

 

BTEK DA, brev datert 31.10.2018 – 

 

Det vises til klage fra Tore Morten og Malin Jorunn Somby datert 08.10.18. 

 

Til dette har vi følgende å bemerke: 

Vi kan bare beklage at de ikke fikk tilsendt nabovarsel til riktig postadresse. Vi har 

forholdt oss til eiendomsopplysningene i matrikkelen da vi ikke har tilgang til 

folkeregisteropplysninger. 

 

Varslet ble sendt til adressen i Laksefjordveien i Kunes, og ble derfra returnert med 

følgende merknad; «Ikke hentet, og adresse ukjent». 

 

Det er også kommet inn klage fra Kjell Arne Jessen og Kari Elise Kåven datert 

04.10.18. 

 

Til dette bemerkes det følgende: 

For ikke å ødelegge estetikken i området kles bygget inn med stående panel, samt at 

takutformingen følger saltak utseende i området. 

 

Øvrige kommentarer rundt støy og formål med bygget kommenteres ikke. 
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Reindrift:  

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

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

reindriftsnæringen da området ligger innenfor et regulert boligfelt. 

 

Kulturminner:  

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

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

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

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. Tiltaket plasseres på en regulert 

boligtomt.  

 

Naturmangfoldloven, naturmiljø og landskap:  

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

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

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

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

fremgå av beslutningen.  

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

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

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

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

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

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

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

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

I området er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 

 VU – Sårbar, Teist «Cepphus grylle»  

 NT – Nær truet, Hare «Lepus timidus»  

 NT – Nær truet, Klåved «Myricaria fermanica»  

 

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

finnes arter eller naturtyper direkte knyttet til området. Etter kommunens vurdering vil 
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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 oppsett av hybelbygg fremfor boligbygg i regulert 

boligfelt. 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 av bygningstype et område som allerede er tatt i bruk. 

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

økosystemet i området. Når det gjelder belastningen sees det ikke at dispensasjonen vil 

øke belastningen i forhold til i dag.  

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

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

skadens karakter.  

 

Vurdering:  

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

dispensasjon fra bygningstype 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:  
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Det aktuelle området ligger i tilknyttet eksisterende regulerte bebyggelser og er i dag i 

bruk. Utfra dette menes at det benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

som gir det beste samfunnsmessige resultat.  

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon ikke vil medføre 

en vesentlig negativ innvirkning på Naturmangfoldet. Dette da området er i bruk og 

dette vil ikke endre seg i forhold til tiltaket. Det antas at eventuelt dyreliv kan bli 

berørt under selve byggingen, men at dette vil normalisere seg etter hvert. 

 

Vurdering: 

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

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

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

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

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

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

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

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

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.  

 

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

fra kommunens reguleringsplan RPL 2022-1978-01 sine bestemmelser. Søknaden gjelder 

oppføring av hybelhus av moduler i et regulert boligfelt på Kunes.  

 

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

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

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

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

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

merknader fra naboer har søker også endret prosjektet med at det blir oppført stående kledning 

og saltak på bygget for å hindre at denne vesentlig bryter med byggestilen i det aktuelle 

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

formålsbestemmelse eller planens intensjon. 

 

Fordeler med tiltaket:  

 Etablering av boligenheter på Kunes 

 

Ulemper med tiltaket:  

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

 Bryter siktlinjen for regulert vei i reguleringsplanen. 

 Mulig presedens i forhold til andre områder.  

 

I det aktuelle området som det planlegges oppføring av hybelhus vil i liten grad redusere 

formålet med planen. Spesielt etter at søker har endret utformingen av bygningen. Dette i form 

av å kle bygget med stående kledning og oppføring av saltak i tråd med bestemmelsene. 

Bygget vil etter dette fremstå i samme stil som øvrige bygg på eiendommen.  
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I forholdet til dispensasjon i fra utnyttelsesgraden på 15 % ser heller ikke kommunen at dette 

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

bygningsmassen ikke overstiger oppført utnyttelsesgrad på 15 % og at parkeringen ikke utgjør 

en vesentlig skjemmende og forringende effekt. Når det gjelder dispensasjon fra krevet om 

universell utforming vil dette heller ikke skape vesentlige problemer i forhold til planområdet. 

Bygget er ikke planlagt som en ordinær enebolig, men som overnattingssted for ansatte 

innenfor lakseoppdrett industrien. 

 

De ovenstående dispensasjoner i form av oppføring av hybelhus, økt utnyttelsesgrad og fravik 

av universell utforming vil etter kommunens vurdering ikke skape uheldig presedens for 

øvrige forhold i kommunen. 

 

Derimot er det oppdaget at byggets tenkte plassering vil komme i konflikt med en regulert 

frisiktsone i vedtatte reguleringsplan. Denne er ikke bygd, men som sagt er den vedtatt i 

gjeldende reguleringsplan. Dersom kommunen gir dispensasjon for å sette bygget innenfor 

denne sonen vil i realiteten veien ikke være mulig å bygge eller skape problemer med 

etableringen. Etter kommunens vurdering vil det ikke la seg gjøre å gi dispensasjon fra denne 

hensynsgrensen. Dette da en dispensasjon vil vesentlig tilsidesette gjeldende reguleringsplan 

og skape presedens i øvrige områder i kommunen. Av situasjonsplanen fremgår det at søker 

har mulighet til å flytte bygget lengre mot vest (avmerket for fremtidig utvidelse) slik at 

bygget ikke kommer i konflikt med frisiktsonen. Dette må stilles som et vilkår for en 

eventuell dispensasjon. 

 

Etter kommunens vurdering vil ikke planlagte dispensasjon for oppføring av hybelbygg, 

endret utnyttelsesgrad og universell utforming skape vesentlig ulemper for gjeldende 

reguleringsplan eller lovens formål. Tiltakene vil heller ikke vesentlig tilsidesette formålet i 

plan- og bygningsloven.  

 

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

tillate oppføringen av hybelbygg på eiendommen, men under forutsetning av at bygget flyttes 

ut av siktsonen avmerket i reguleringskartet. Tiltakene ligger nært inntil et bebygd 

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

reguleringsplan og formålet i plan- og bygningsloven. 

 

Det anbefales at dispensasjon gis, men bygget må flyttes ut av siktsonen i gjeldende 

reguleringsplan.  
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26/1/6 SØKNAD OM DISPENSASJON OG TILLATELSE FOR FRADELING AV 

PUNKTFESTER, SAMT TILBAKEFØRING AV TIDLIGERE FESTETOMT 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 26/1/6  

Arkivsaksnr.: 18/1037    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 56/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 20.11.2018  

 

Innstilling: 

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

fra kommunens arealplan og tillatelse til tiltak etter Pbl § 20-1 m) for fradeling av 

punktfeste for fritidshytte og naust på eiendommen gnr. 26 bnr. 1 fnr. 6 i Lille 

Torskefjord. Samtidig bes det om at resterende del av festetomt 26/1/6 tilbakeføres til 

eiendommen gnr. 26 bnr. 1. 

 

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 fradeling av punktfeste for oppføring av naust på eiendommen gnr. 26 bnr. 1 

fnr. 6 i Torskefjorden, jfr. Pbl §§ 19-2. Samtidig gis det tillatelse for fradeling av 

punktfeste for naust og fritidshytte, samt tilbakeføring av resterende areal til bnr. 1, jfr. 

Pbl § 20-1 m). 

 

Etter kommunens vurdering vil ikke planlagte tiltak med fradeling av punktfeste for 

oppføring av naust og fritidshytte 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:  

 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 at tillatelsen ble gitt, jfr. PBL § 21-9.Det 

samme gjelder for dispensasjonen.  

 

4. Kulturminner  

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

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

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

berøre kulturminnet. 
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5. Klagerett  

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

Klagen skal sendes Lebesby kommune.  

 

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

 

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

de grunner som anføres klagen. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om tillatelse til tiltak for fradeling og sammenføyning, datert 1.10.18.  

2. Søknadsskjema grunn og rettigheter, datert 15.8.18.  

3. Situasjonskart.  

4. Oversiktskart.  

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

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

fra kommunens arealplan og tillatelse til tiltak etter Pbl § 20-1 m) for fradeling av punktfeste 

for fritidshytte og naust på eiendommen gnr. 26 bnr. 1 fnr. 6 i Lille Torskefjord. Samtidig bes 

det om at resterende del av festetomt 26/1/6 tilbakeføres til eiendommen gnr. 26 bnr. 1.  

 

Opplysninger fra Matrikkelen:  

Søker:    Lise Birgitte Øfeldt, Postboks 204, 9790 Kjøllefjord  

Beliggenhet:   gnr. 26 bnr. 1 fnr. 6, Lille Torskefjord i Lebesby kommune  

Koordinat:  

Hytte - Euref89 UTM 35, N – 7 839 903, Ø – 505 658  

Naust - Euref89 UTM 35, N – 7 839 954, Ø – 505 703  

 

Søker har i sin søknad fremlagt følgende begrunnelse:  

«Søker om å få festetomt i lille Torskefjord. Jeg har tilhørighet til området og min 

familie er deleiere i nabotomta til tomten som jeg ønsker å feste for bygging av hytte. 

Da min far og hans søskenbarn ikke har avklart eierforhold og forvaltning av felles 

eiendom er det ikke mulig for oss å benytte oss av området til hyttebygging. I dag må 

vi bo i telt når vi skal være der, og det er veldig begrensende. Jeg ønsker å bygge hytte 

samt sette opp naust. Jeg har lagt ved et utsnitt av området hvor jeg ønsker å sette 

hytte. Her er det allerede like i nærheten både kai/ deler av kai samt andre bygninger. 

Da dette er i et LNFR son B, vil ikke en hytte ha noen større innvirkning på miljøet. 

Hytta vil være under 50 m2 og bygges med pulttak for bedre gli inn i terrenget. Naust 

vil være på ca. 25 m2. Bygging vil skje i henhold til gjeldende arealplan. Jeg er 

innforstått med at reindriftsnæringen er en høringsinstans i denne saken.»  

 

Planstatus for området: 

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

det aktuelle området definert som LNF-B sone (41 Torskefjord I), med følgende bestemmelse 

som gjelder:  
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«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 fradeling av punktfeste for naust nærmere sjøen enn 25 meter være 

avhengig av dispensasjon fra bestemmelsen i gjeldende kommuneplan.  

 

Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 5.10.2018 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 4.11.2018: 

 

Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 19.10.2018 –  

 

 
Innledningsvis vil vi 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.  

 

Det ligger flere fritidshytter i Lille Torskefjord og vi antar av den grunn at kommunen 

på sikt vil motta flere tilsvarende søknader. Vi ber kommunen vurdere om det skal 

etableres et felles naustområde i Lille Torskefjord i forbindelse at kommuneplanens 

arealdel nå skal revideres. Etter vårt syn er det ønskelig at naust bygges konsentrert 

framfor at de spres ut langs strandsonen. Spredt og planløs utbygging i strandsonen vil 

i sum og over tid være uheldig for allmennhetens ferdsel og friluftsliv.  

 

Naturmangfoldloven § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger i 

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

 

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

 

Reinbeitedistrikt 13 Ifjordfjellet, mail datert 24.10.2018 – 

 

Distriktsstyret er i mot søknad om dispensasjon for fradeling av punktfeste for 

fritidshytte og naust i Lille Torskefjord. 

 

Begrunnelse; 

Området er en grønnbeite areal som er et viktig og godt vår- og sommerbeite for rein, 

og meget sentral sommerbeite område for distriktet. 

 

Distriktet viser til møte med kommuneledelsen i februar 2018 hvor saken gjaldt 

kommunens revidering av kommuneplan og det ble inngått enighet for plassering av 
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fritidshytter i ulike områder. Distriktet viser til nevnte møtereferat, og som i høyeste 

grad må overholdes. 

 

Distriktet er i utgangspunktet i mot å gi dispensasjoner til hyttetomter, og slike hytte  

utbygginger vil i mange sammenhenger for reindriften kunne være stor belastning med 

ukontrollert trafikk og støy for rein på beite. 

 

Sametinget, brev datert 31.10.2018 – 

 

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 merknader til søknaden. 

 

Finnmark fylkeskommune 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. Området ligger 

innenfor et regulert LNF-B sone i kommunens gjeldende arealplan. 

 

Kulturminner:  

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

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

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

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

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

helse og sikkerhet som kommunen kjenner til.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  

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

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slikt foreligger.  

 

Naturmangfoldloven, naturmiljø og landskap:  

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

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

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

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

fremgå av beslutningen.  

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

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

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

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

 

 EN – Sterkt truet, Krykkje «Rissa tridactyla»  

 VU – Sårbar, Teist «Cepphus grylle»  

 VU – Sårbar, Oter «Lutra lutra»  

 NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

 NT – Nær truet, Ærfugl «Somateria mollissima»  

 

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 punktfeste for 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 av punktfeste for 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 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  
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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 punktfeste og 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 å fradele 

punktfeste for 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 og tillatelse til tiltak etter Pbl § 20-1 m) for fradeling av punktfeste 

for fritidshytte og naust på eiendommen gnr. 26 bnr. 1 fnr. 6 i Lille Torskefjord. Samtidig bes 

det om at resterende del av festetomt 26/1/6 tilbakeføres til eiendommen gnr. 26 bnr. 1.  

 

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-B 

sone (41 Torskefjord I) hvor det tillates spredt fritidsbebyggelse, men ikke oppføring av bygg/ 

anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. I feltet 
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(41 Torskefjord I) er det i dag allerede bygninger oppført langs strandsonen mot sjøen. 

Planlagte tiltak vil også plasseres nært opp til et eksisterende kaianlegg. 

 

Fordeler med tiltaket:  

 Fortetting av eksisterende bebyggelse 

 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 fradeling av punktfeste for oppføring av fritidshytte 

og naust er det i dag allerede oppført bygninger. Området har ledige enheter i henhold til 

kommunens arealplan og det er derfor ingen hinder for oppføring av fritidshytte. Området har 

allerede tiltak innenfor 25 meter av sjøen og tenkt plassering er i umiddelbar nærhet til 

eksisterende kaianlegg. 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 ikke være snakk om eventuell konstruksjonsmessige grep for å 

hindre skader ved havstigninger. Allikevel er dette noe utbygger må ta hensyn til. Kommunen 

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

men det bemerkes 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. 

 

Etter kommunens vurdering vil ikke planlagte tiltak med fradeling av punktfeste for oppføring 

av naust og fritidshytte 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. 

 

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

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

også nært innenfor et bebygd område. 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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36/27 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAVET OM FORRETNINGS- OG 

KONTORLOKALE I GATEPLAN MOT STRANDVEGEN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 36/27  

Arkivsaksnr.: 18/1101    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 57/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 20.11.2018  

 

Innstilling: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon, etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 4.1.21 

Område for kontor, forretning og boligformål BFK2 b) om at etasje i gateplan skal 

benyttes til forretningsformål, men at i området BFK 1 og BFK 2 kan etasje i gateplan 

benyttes til kontor- og forretningsformål. 

 

2. Det gis ikke dispensasjon fra detaljreguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022200501) 

sin bestemmelse § 4.1.21 b) for bruksendring av gateplan til leiligheter/ boligformål på 

eiendommen gnr. 36 bnr. 27, Strandvegen 173, jfr. Pbl § 19-2.  

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart større 

fordeler og særskilte grunner for å tillate bruksendring av gateplanet mot Strandvegen 

for benyttes til boligformål, fremfor de ulemper dette utgjør på kravet i gjeldende 

reguleringsplan. Dette da dispensasjonen vil skape uheldig presedens ovenfor de 

resterende arealene i Kjøllefjord sentrum. Og at disse kan påberope seg samme rett til 

bruksendring av gateplanet til boligformål på samme grunnlag. 

 

3. 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 22.10.2018. 

2. Situasjonskart 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

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

4.1.21 Område for kontor, forretning og boligformål BFK2 b) om at etasje i gateplan skal 
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benyttes til forretningsformål, men at i området BFK 1 og BFK 2 kan etasje i gateplan 

benyttes til kontor- og forretningsformål. 

 

Opplysninger fra Matrikkelen: 

Søker:   Terje Johan Pedersen, Kirkevegen 55, 9790 Kjøllefjord 

Beliggenhet:  gnr. 36 bnr. 27, Strandvegen 173 i Kjøllefjord. 

Koordinat:  Euref89 UTM 35 N – 7 871 397, Ø – 512 630 

 

Planstatus for området: 

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022200501). Her er det 

aktuelle området regulert til område for kontor, forretning og boligformål BFK2. Med 

følgende bestemmelse: 

 

§ 4.1.21 Område for kontor, forretning og boligformål 

b) Etasje i gateplan skal benyttes til forretningsformål. I område BFK 1 og BFK 2 kan 

etasje i gateplan benyttes til kontor- og forretningsformål. 

 

Søker ønsker å bruksendre deler av etasjen mot gateplanet fra kontorlokale til boligformål. 

Dette krever derfor dispensasjon fra bestemmelsens § 4.1.21 b). 

 

Søker har i sin dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse: 

«Søker om dispensasjon for omgjøring av kontorlokaler til boligformål strandveien 

173. 2. etg., da jeg ikke venter noe behov for kontorutleie de nermeste år. 

 

Kontorene som det søkes disp. for ligger i 2. etasje og vil også nyttiggjøre seg av 

eksisterende utgangsparti som nyttes av leilighetene i 3 etg. 

 

Butikken vil bli stående uendret det samme gjelder den utv. Fasade. 

 

Hvis dispensasjon innvilges vil det bli utarbeidet nye tegninger m bygningsbeskrivelse 

før arbeidet igangsettes. 

 

Kontorutleie for 2 etg. Er avsluttet og en ønsker å nytte kontorene til boligformål.» 

 

Reindrift:  

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

som kan bli berørt. Tiltaket ansees ikke å berøre reindriftsnæringen da det omsøkte området 

ligger innenfor et regulert område på tettstedet Kjøllefjord.  

 

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 kulturminnesøk og Matrikkelens 

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

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

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

helse og sikkerhet som kommunen kjenner til.  
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Allmenne friluftsinteresser:  

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

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slik foreligger. 

 

Naturmangfoldloven, naturmiljø og landskap:  

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

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

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

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

fremgå av beslutningen.  

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

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

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

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

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

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

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

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

rundt Kjøllefjord er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 

CR – Kritisk truet, Lomvi «Uria aalge»  

EN – Sterkt truet, Krykkje «Rissa tridactyla»  

VU – Sårbar, Speilskjell «Yoldia amygdalea»  

VU – Sårbar, Teist «Cepphus grylle»  

VU – Sårbar, Hekkemåke «Chroicocephalus ridibundus»  

VU – Sårbar, Lunde «Fratercula arctica»  

VU – Sårbar, Ismåke «Pagophila eburnea»  

NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus» 

NT – Nær truet, Havelle «Clangula hyemalis»  

NT – Nær truet, Tyvjo «Stercorarius parasiticus»  

 

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

finnes arter eller naturtyper i nærheten til området. Etter kommunens vurdering vil 

heller ikke nevnte arter bli berørt av planlagte tiltaket. Dette da området allerede er i 

bruk og bebygd. 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.  
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Vurdering:  

Saken gjelder dispensasjon for bruksendring av næringsdel til boenhet i eksisterende 

bygning. 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 bruksendring fra næringsdel til boenhet 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 dispensasjon for endring av møneretning vil øke belastningen i forhold til i dag.  

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

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

skadens karakter.  

 

Vurdering:  

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

bruksendre næringsdel til boenhet innenfor eksisterende bygning 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:  

Området er allerede i bruk og bebygd. Ut fra dette menes at det benyttes 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som gir det beste samfunnsmessige 

resultat.  

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon for bruksendring 

fra næringsdel til boenhet 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. 

 

 

Vurdering: 
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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) § 

4.1.21 Område for kontor, forretning og boligformål BFK2 b) om at etasje i gateplan skal 

benyttes til forretningsformål, men at i området BFK 1 og BFK 2 kan etasje i gateplan 

benyttes til kontor- og forretningsformål. 

 

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 

område for kontor, forretning og boligformål. Ut fra planbestemmelsens § 4.1.21 b) kreves det 

at etasje i gateplan skal benyttes til forretningsformål, men at i området BFK 1 og BFK 2 kan 

etasje i gateplan benyttes til kontor- og forretningsformål.  

 

Fordeler med tiltaket:  

 Utnyttelse av arealet til leilighet.  

 Sikrer inntekt, lav etterspørsel etter forretningslokaler i Kjøllefjord.  

 

Ulemper med tiltaket:  

 Mister en liten del av området som kan benyttes til forretninger i nærhet av sentrum av 

Kjøllefjord.  

 Innskrenkning av sentrumsområde.  

 Presedens.  

 

Det aktuelle området det ønskes dispensasjon fra har i gjeldende reguleringsplan krav om at 

etasje i gateplan skal benyttes til forretningsformål, men at i området BFK 1 og BFK 2 kan 

etasje i gateplan benyttes til kontor- og forretningsformål. Den aktuelle bygningen har hatt 

forretninger og kontor i gateplanet mot strandvegen. Kommunen er kjent med at det ikke er 

det største markedet/ etterspørsel per i dag i forhold til forretninger og kontorlokaler, men at 

det på grunn av blant annet fremmedfiskere er en større etterspørsel etter leiligheter. 

 

I forholdet til presedens så vil en dispensasjon i denne saken medføre vesentlig tilsidesettelse 

av gjeldende reguleringsplan for Kjøllefjord. Dette da området mellom gamle Arne Persen AS 

og til NAV bygget er tillagt bestemmelser for å verne sentrum som en forretning og kontor 

område. PTM gav senest i sak 18/348 dispensasjon for bruksendring av tidligere lokale for 

Backlash Fishing i gateplanet på eiendommen Strandvegen 136 B. Det som skiller disse to 

sakene er at Strandvegen 136 B tidligere hadde vært en to-mannsbolig. Disse to sakene kan 

derfor ikke sammenlignes.  
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Dersom det viser seg at lokaler forblir tomme over lengre tid så må det eventuelt politisk tas 

en avgjørelse om reguleringsplanen for Kjøllefjord bør revideres for å ta en ny vurdering av 

behovet for områder med krav om forretning og kontor i Kjøllefjord sentrum. Dersom det 

politisk velges å gjøre dette ved å gi dispensasjoner fra gjeldende plan så kan enn risikere at 

tilgangen for lokaler til forretning og kontor i sentrum forsvinner. Dette da kravene i plan- og 

bygningsloven til utførelsen av boligenheter er strengere enn til forretninger og kontor. Det 

kan være at de som har omgjort sine lokaler til leiligheter ikke er villige til å frigi disse senere 

når eventuelt etterspørselen etter forretning/ kontor lokaler øker.  

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart større fordeler og 

særskilte grunner for å tillate bruksendring av gateplanet mot Strandvegen for benyttes til 

boligformål, fremfor de ulemper dette utgjør på kravet i gjeldende reguleringsplan. Dette da 

dispensasjonen vil skape uheldig presedens ovenfor de resterende arealene i Kjøllefjord 

sentrum. Og at disse kan påberope seg samme rett til bruksendring av gateplanet til 

boligformål på samme grunnlag. 

 

Det anbefales derfor at dispensasjonen for bruksendring til boligformål ikke innvilges. 

 

 

 


