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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK 

OG MILJØ 23.1.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/39    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 2/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 23.01.2018  

 

Innstilling: 

Møtet i Plan- Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 23.1.18. 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 15.1.18, 8 dager før 

møtedato. 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 23.1.18. 

Saksbehandlere har frist til fredag 12.1.8 kl. 12 for oversendelse av innstilling til godkjenning 

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

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

sakslisten.  

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 15.1.18, 8 dager før møtedato. 

 

 

 

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

OG MILJØ 23.1.2018 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/38    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 3/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 23.01.2018  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 23.1.18 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Plan- Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 23.1.2018. Innkalling og sakspapirer skal 

være tilgjengelig for medlemmer 15.1.18, 8 dager før møtedato. 

 

 

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

MILJØ 15.11.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/40    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 4/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 23.01.2018  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 15.11.17 

 

 

 

Vedlegg: 

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

15.11.2017 

 

 

Faktaopplysning: 

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

15.11.17 

 

 

Vurdering: 
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32/1 SØKNAD OM DISPENSASJON OG FRADELING AV NAUSTTOMT I VIKA, 

LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 32/1  

Arkivsaksnr.: 17/1018    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 5/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 23.01.2018  

 

Innstilling: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon for oppføring av naust innenfor 25 meter av 

sjøen på eiendommen gnr. 32 bnr. 1 i Vika. Samt søknad om tillatelse for fradeling av 

punktfeste for naust, jfr. Pbl § 20-1 m).  

 

2. Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-B sone sin bestemmelse 

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

alminnelig høyvann for oppføring av naust på eiendommen gnr. 32 bnr. 1 i Vika, jfr. Plan- 

og bygningsloven (Pbl) § 19-2. Det gis samtidig tillatelse for fradeling av punktfeste for 

naust, jfr. Pbl § 20-1 m). 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil ikke dispensasjon for oppføring av naust nærmere 

sjøen enn 25 meter medføre vesentlig tilsidesettelse av kommunens kommuneplan (LNF-

B sone). Det tillegges også vekt at ingen av de sentrale høringspartene har gått mot 

søknaden.  

 

3. Vilkår: 

 

- 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 dispensasjon etter 

Pbl § 19-2. 

- Oppføring av naust kan ikke igangsettes før nødvendige tillatelser er omsøkt og gitt av 

kommunen etter plan- og bygningsloven kap. 20. 

 

4. Klageadgang  

 

I samsvar med forvaltningsloven (Fvl.) § 28 kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. 

Klagen sendes Lebesby kommune.  

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer frem 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 9.10.2017. 
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2. Kart over omsøkt område. 

3. Oversiktskart over omsøkt plassering. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon, Plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1, 

fra kommunens arealplan. Søknaden gjelder fradeling av nausttomt innenfor en LNF-B sone 

hvor det ikke tillates oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i 

horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Samt fradeling av punktfeste for nausttomt på 

eiendommen gnr. 32 bnr. 1 i Vika, jfr. Pbl § 20-1 m). 

 

Opplysninger fra Matrikkelen:  

Søker:    Johnny Vevang, Hamranvegen 7, Postboks 98, 9790 Kjøllefjord  

Beliggenhet:   gnr. 32 bnr. 1, Vika i Lebesby kommune.  

Koordinat:   Euref89 UTM 35 N – 7 864 654, Ø – 516 123  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«Det søkes om tomt til naust i fjæra nedenfor vår festete hyttetomt; Einarstua (i Vika/ 

Gammelvika i Lebesby) G.nr. 32, B.nr. 1, Festenr. 9. Naustet ønsket plassert i 

forbindelse med båtstø som er ryddet gjennom de ca. 30 år vi har hatt hytte i 

området.»  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende for området er kommunens arealplan. Her er området definert som LNF-B sone 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 19.10.2017 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 20. november 2017. Følgende 

uttalelser er kommet inn: 

 

Reinbeitedistrikt 9, mail datert 6.11.2017- 

 

Reinbeitedistrikt 9 har administrativt behandlet høring om sak 17/1018-4 naust i Vika 

og har ingen merknader til saken. 

 

Sametinget, brev datert 21.11.2017- 
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Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og ellers kjente forhold kan vi ikke se at 

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

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

 

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

antas derfor at de ikke har noen merknader til omsøkte tiltak. 

 

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.  

 

§ 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 Vika er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 NT – Nær truet, Ærfugl «Somateria mollissima»  

 VU – Sårbar, Teist «Cepphus grylle»  
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Det er ikke kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at det utover dette 

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

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

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

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

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

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

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

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

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 

 

Vurdering:  

Saken gjelder fradeling av tomt til naust i nær 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 fradeling av tomt til 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 

næringstomt og fremtidig bebyggelse 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 nausttomt 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 nært 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 fradeling av 

nausttomt 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. 

 

Søker er her avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for området LNF-B sone. 

Dette i forhold til bestemmelse om oppføring av tiltak nærmere enn 25 meter til sjøen.  

 

Innenfor LNF-B sonen av gjeldende kommuneplans arealdel er det tillatt med spredt 

fritidsbebyggelse og kommunen har tidligere gitt tillatelser for oppføring av naust innenfor denne 

sonen og LNF-A sonen som har tilsvarende bestemmelse.  

 

Dagens kommuneplan har ikke tatt hensyn til naust behovet i forhold til områdene LNF-A og 

LNF-B områdene hvor det tillates oppføring av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse. Det 

vil være upraktisk å kreve at et naust skal plasseres 25 meter fra sjøen.  

 

Etter en helhetsvurdering og på bakgrunn av ovenstående anbefales det at dispensasjon fra LNF-B 

sonens bestemmelse om at oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i 

horisontalplanet ved alminnelig høyvann innvilges. Det tillegges også vekt at ingen av de sentrale 

høringspartene har gått mot dispensasjonen. 
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36/9 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING AV OFFENTLIG 

FORMÅL TIL BOLIGFORMÅL 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 36/9  

Arkivsaksnr.: 17/1066    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 6/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 23.01.2018  

 

Innstilling: 

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

datert 18.10.2017, for bruksendring av deler av eiendommen gnr.36 bnr. 9 fra offentlig 

formål til boligformål. 

 

2. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Kjøllefjord byplanvedtekter (RPL 

2022194801 Kjøllefjord byplanvedtekter) sitt formål som offentlig til boligformål 

tilknyttet eksisterende boligtomt gnr. 36 bnr. 154, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med å tillate bruksendring av omsøkte område til boligformål som det 

omkringliggende areal. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og intensjonen 

ved gjeldende reguleringsplan. Det tas hensyn til at området ikke var i bruk til offentlig 

formål og at det aktuelle formålet er flyttet til ny lokalitet. 

 

3. Dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 faller bort dersom det ikke er søkt 

delingstillatelse etter plan- og bygningsloven og rekvirert oppmålingsforretning etter 

lov om eigedomsregistrering innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, jfr. Pbl § 21-9. 

 

4. Klagerett 

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

skal sendes Lebesby kommune. 

 

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

 

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

de grunner som anføres klagen. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon for bruksendring, datert 18.10.2017. 

2. Situasjonskart. 

3. Oversiktskart. 

4. Vedtak fra grunneier om salg, datert 2.10.2017. 

5. Søknad om kjøp av tomt, datert 9.6.2017. 

 

Andre dokumenter: 
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Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon, Plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1, 

fra reguleringsplan Kjøllefjord Byplanvedtekter (RPL 2022194801). Søknaden gjelder 

bruksendring av deler av eiendommen gnr. 36 bnr. 9 fra offentlig formål til boligformål.  

 

Opplysninger fra Matrikkelen:  

Søker:    Frank Olav Pettersen, Postboks 494, 9790 Kjøllefjord  

Beliggenhet:   gnr. 36 bnr. 9, Kjøllefjord i Lebesby kommune.  

Koordinat:   Euref89 UTM 35 N – 7 871 286, Ø – 512 659  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«Jeg søker herved om å få kjøpe tomt ved siden av min eiendom 36/154 i Kjøllefjord. 

Tomten er en del av aldershjem tomten 36/9. Årsaken til ønsket å kjøpe denne tomten 

er at nåværende tomt er for liten og ulendt til å kunne bygge garasje. Omsøkt areal 

har aldri vært i bruk, og selv om det er en del av tomten 36/9 så vil det ikke ta av 

arealet hvor aldershjemmet sto.  

 

Tomten vi har pr i dag er veldig liten, og areal som tilhører tomten grenser opp mot 

vei og er bratt og ubrukelig til utnyttelse. Tilleggsarealet har aldri vært i bruk og 

består av stein og ugress.  

 

Vår tomt er pr i dag på ca. 310 m2. Ca. 80 m2 av denne er ikke utnyttbar. 

Tilleggsarealet det søkes om er ca. 330 m2. Tomten vil da bli på ca. 600 m2 og 

utnyttbar til garasje og oppstilling av egne redskaper.»  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er reguleringsplan Kjøllefjord Byplanvedtekter (RPL 

2022194801). Her er det aktuelle området er på plankartet regulert til offentlig formål.  

 

På bakgrunn av dette vil søknaden om tilleggsareal til boligtomt 36/154 være avhengig av 

dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. 

 

Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 19.10.2017 ble søknaden sendt ut på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 20. november 2017. Følgende 

uttalelser er kommet inn: 

 

Finnmark fylkeskommune, datert 13.11.2017- 

 

Planfaglig uttalelse: 

Finnmark fylkeskommune støtter kommunens vurdering og har ingen planfaglige 

merknader til bruksendringen. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse- arkeologi: 

Kultur, kulturvern og miljøavdelinga kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i 

det aktuelle området. Vi har derfor ingen særskilte merknader til 

reguleringsplanarbeidet. 

 



  Sak 6/18 

 

 Side 3 av 23   

 

Sametinget, datert 22.11.2017- 

 

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

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

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

 

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

noen merknader. 

 

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 arealet 

ligger midt inni et tettstedsområde.  

 

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 kan bli berørt av tiltaket. 

Lebesby kommune er helle ikke kjent med at slikt foreligger.  

 

Naturmangfoldloven, naturmiljø og landskap:  

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

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

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

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

fremgå av beslutningen.  

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

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

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

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

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

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

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

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

I området rundt Aldershjem tomta er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 VU – Sårbar, Hettemåke «Chroicocephalus ridibundus»  
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 VU – Sårbar, Teist «Cepphus grylle»  

 VU – Sårbar, Lunde «Fratercula arctica»  

 NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

 NT – Nær truet, Tyvjo «Stercorarius parasiticus»  

 EN – Sterkt truet, Krykkje «Rissa tridactyla»  

 EN – Sterkt truet, Alke «Alca torda»  

 CR – Kritisk truet, Lomvi «Uria aalge»  

 

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. Dette da området ligger midt 

inni etablert tettsted med aktivitet. 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 tomt til boligformål i nær 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 fradeling av tomt til boligformål 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 

næringstomt og fremtidig bebyggelse 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:  
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Kommunen mener dette ikke vil bli gjeldende da området allerede er i bruk. Det å 

fradele en tilleggstomt til boligformål 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 nært 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 fradeling av 

tilleggsareal til boligformål 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: 

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, Plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1, 

fra reguleringsplan Kjøllefjord Byplanvedtekter (RPL 2022194801). Søknaden gjelder 

bruksendring av deler av eiendommen gnr. 36 bnr. 9 fra offentlig formål til boligformål.  

 

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 

offentlig formål og tidligere sto det et aldershjem på tomten, men dette er i ettertid revet og 

formålet flyttet til ny lokalitet. De omkringliggende områdene er regulert til boligformål. Det 

omsøkes her om å ta deler av det offentlige formålet og bruksendre dette til boligformål. Dette 

vil etter kommunens vurdering ikke vesentlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsen. Den 

aktuelle delen som ønskes endring av bruk på er en ubebygd del med fjell.  

 

Fordeler med tiltaket: 

 Gir mulighet for oppføring av garasje på tomten, da søkers tomt er liten og bratt. 

 Bruksendringen gjøres i nær tilknytning til eksisterende boligformål. 
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 Området tas i bruk til nærliggende formål (bolig) etter at det offentlige bruken er 

flyttet bort og til ny lokalitet. 

 

Ulemper med tiltaket: 

 Innskrenker området for offentlig formål. 

 Mulig presedens i forhold til andre områder. 

 

Det aktuelle området som det ønskes bruksendring fra offentlig formål til boligformål vil i 

liten grad redusere planens formål, da dette berører et område av tomten som ikke tidligere var 

i benyttelse av Kjøllefjord aldershjem. Kommunen har revet det gamle aldershjemmet og det 

er per i dag ingen konkrete planer for det aktuelle området. Når det gjelder presedens vil ikke 

denne saken medføre nevneverdig presedens for tilsvarende områder.  

 

Ut fra ovenstående mener kommunen at det foreligger større fordeler i form av bruksendring 

av deler av område avsatt til offentlig formål til boligformål. Det tas her hensyn til at tidligere 

utnyttelse til offentlig formål av området ikke omfattet det omsøkte området. Kommunen har 

revet tidligere bygning og flyttet formålet til ny lokalitet. 

 

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

tillate bruksendring av omsøkte område til boligformål som det omkringliggende areal. 

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

Det tas hensyn til at området ikke var i bruk til offentlig formål og at det aktuelle formålet er 

flyttet til ny lokalitet. 
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33/47 DISPENSASJON FRA KOMMUNENS AREALPLAN FOR BESTEMMELSER I 

LNF-B SONE 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 33/47/0  

Arkivsaksnr.: 17/1070    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 7/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 23.01.2018  

 

Innstilling: 

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

datert 4.10.17, for riving av eksisterende hytte og garasje for så å oppføre ny 

fritidsbolig, garasje (flyttes på tomten) og naust på eiendommen gnr. 33 bnr. 47 i 

Kifjord. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommunens arealplan (KPL 2022200301) sin bestemmelse 

om LNF-B sone (Kifjord I) for oppføring av fritidsbolig, garasje og naust innenfor 25 

meter av sjøen på eiendommen gnr. 33 bnr. 47 i Kifjord, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med å fornye eksisterende bebyggelse, flytte garasje og oppføring av naust fremfor de 

ulemper det medfører å bygge nærmere sjøen enn 25 meter. Området er allerede 

bebygget med flere naust og noen fritidsboliger. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke 

formålet og intensjonen ved gjeldende kommuneplan. Det tillegges også stor vekt at 

ingen av sektormyndighetene gikk mot søknaden. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen: 

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

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

 Naustet skal være uisolert, uten gulv, røstet mot sjøen og malt i tradisjonell 

farge. 

 

4. Klagerett 

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

skal sendes Lebesby kommune. 

 

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

 

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

de grunner som anføres klagen. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, datert 4.10.2017. 

2. Begrunnelse for dispensasjon, datert 5.10.2017. 

3. Situasjonskart over eiendommen, datert 4.10.2017. 
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4. Oversiktskart, datert 23.10.2017. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon, Plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1, 

fra kommunens arealplan. Søknaden gjelder:  

 

 Riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte på inntil 60 m2 BYA.  

 Riving og bygging av ny garasje/ uthus på inntil 20 m2 BYA.  

 Bygging av naust på inntil 30 m2 BYA.  

 

Innenfor LNF-B sone hvor det ikke tillates oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 

meter målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann.  

 

Opplysninger fra Matrikkelen:  

Søker:   Steinar Olsen, Wilhelms gate 5A, 0168 OSLO  

Beliggenhet:  gnr. 33 bnr. 47, Kifjord i Lebesby kommune  

Koordinat:  Euref89 UTM 35, N – 7868603, Ø – 514740  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«Dispensasjonssøknaden fremmes samlet for 3 tiltak på samme tomt, som betyr 

fornying av bygninger, ved riving og nybygg for eksisterende, samt bygging av nytt 

naust. Hjemmelshaver har ervervet tomt med bygning, og planlegger en oppgradering/ 

fornying.  

 

Hytte begrunnelse:  

Tiltaket medfører ingen endringer i forhold til avstanden fra sjøen, og derfor ikke 

endre på muligheter for allmenn ferdsel. Videre vil tiltaket bety at eksisterende hytte 

som har dårlig tilstand og med sviktende fundamentering oppgraderes med nybygg 

ihht dagens krav (forskrifter), og betydelig eksteriørmessige forbedringer for 

omgivelser. Omsøkte tiltak vurderes som mest hensiktsmessig i forhold til alternativet 

som er renovering av eksisterende bygning. Dagens plassering er gunstigs i forhold til 

terrenginngrep i skrått terreng, og med en liten forskyvning mot nord er kun for å 

redusere behovet for inngrep i terreng (fjell). Totalt sett vurderes tiltaket som mest 

positivt, da det ikke er til økt begrensning for allmenn ferdsel, men eksteriørmessig 

oppgradering. 

 

Garasje / uthus begrunnelse:  

Tiltaket medfører at avstanden fra sjøen blir mindre og at avstanden fra veg blir økt. 

Tiltaket vil ikke bety noen vesentlig mer ulempe for allmenn ferdsel. Bygningen står 

svært nær riksveg, og bør flyttes av den grunn. Brøyting av veg vil over tid ha negativ 

påvirkning for bygnings tilstand. At bygningen søkes plassert nærmere sjøen vurderes 

som liten betydning ut fra terrenget form og tilgjengelighet. Nybygg søkes derfor flyttet 

i henhold til situasjonsplan.  

 

Naust begrunnelse:  
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Tiltaket planlegges bygd i samme avstand fra sjø som omkringliggende naust i samme 

område. Det er flere naust i LNF-B sone og i regulert område syd for omsøkt tiltak, og 

vil dermed ikke bety vesentlig økt hinder for allmenn ferdsel enn det som er 

situasjonen i dag.»  

 

Planstatus for området:  

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

soen (Kifjord I) 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.»  

 

Uttalelser fra sektormyndighetene: 

Den 23.10.2017 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 23. november 2017. Følgende 

uttalelser er kommet inn: 

 

Reinbeitedistrikt 9, mail datert 6.11.2017- 

 

Reinbeitedistrikt 9 har administrativt behandlet høring om sak 17/1070-2 oppgradering 

og naust i Kifjord, og har ingen merknader til saken. 

 

Sametinget, brev datert 6.11.2017- 

 

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

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

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

 

Finnmark fylkeskommune, brev datert 23.11.2017- 

 

Planfaglig uttalelse: 

Søknaden er ikke i tråd med gjeldende plan for området og må derfor behandles etter 

plan- og bygningslovens kapittel 19, «Dispensasjon». 

 

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. Det 

er et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde 

tilgjengelig for alle. Regjeringen ønsker en strengere og mer langsiktig 

strandsoneforvaltning. Det er derfor nødvendig med en streng praksis ved 

behandlingen av dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjøen. Forbudet i § 1-8 mot 

bygging i 100-metersbeltet langs sjøen veier tungt. Da det allerede er etablert en del 

naust i området har dette skapt presedens. Vi vil allikevel bemerke at det bør settes 

krav om at naustet skal være uisolert, uten gulv, røstet mot sjøen og malt i tradisjonell 

farge jfr. plan- og bygningslovens § 19-2, første avsnitt.  
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En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike planen for det 

aktuelle tilfelle søknaden gjelder. Dette betyr at dersom det blir skade på bygningene 

må det søkes ny dispensasjon for å reetablere disse.  

 

Finnmark fylkeskommune støtter kommunens vurderinger i saken og har ingen 

ytterligere merknader. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse – arkeologi: 

Kultur, kulturvern og miljøavdelinga kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i 

det aktuelle området. Vi har derfor ingen særskilte merknader til 

dispensasjonssøknaden. 

 

Fylkesmannen i Finnmark og Statens vegvesen 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 

reindriftsinteresser som kan bli berørt av tiltaket. Tiltaket ansees 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. 

 

§ 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.  
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Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

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

I området rundt Kifjord er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 VU – Sårbar, Oter «Lutra lutra»  

 

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 riving og oppføring av hytte og uthus, samt oppføring av nytt naust. 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 riving av eksisterende hytte og uthus for oppføring av ny, samt 

oppføring av 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 næringstomt og fremtidig 

bebyggelse 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 rive 

eksisterende hytte og uthus for oppføring av nye, samt oppføring av nytt naust vil ikke 

medføre noen miljøforringelse da området allerede er i bruk i dag.  
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§ 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 nært tilknyttet eksisterende bebyggelse og er i dag i bruk. 

Utfra dette menes at det benyttes miljøforsvarlige tekniskker og driftsmetoder som gir 

det beste samfunnsmessige resultat.  

 

Konklusjon:  

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

eksisterende hytte og uthus for oppføring av nye, samt oppføring av nytt 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, Plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1, 

fra kommunens arealplan. Søknaden gjelder: Riving av eksisterende hytte og oppføring av ny 

hytte på inntil 60 m2 BYA, Riving og bygging av ny garasje/ uthus på inntil 20 m2 BYA og 

Bygging av naust på inntil 30 m2 BYA. Innenfor LNF-B sone 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 

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 hvor det tillates spredt fritidsbeboelse, men ikke nærmere sjøen enn 25 m. Den aktuelle 

eiendommen ligger mellom Fv. 241 og sjøen. Avstanden fra veg til sjø er ca. 30 m og det vil 

være umulig å etablere bygninger innenfor denne sonen uten dispensasjon. Pr i dag ligger 

både en eksisterende fritidsbolig og garasje innenfor denne sonen. I det aktuelle området er det 

flere naust, samt fritidsboliger nærmere sjøen enn 25 meter.  Dette vil etter kommunens 

vurdering ikke vesentlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsen.  

 

Fordeler med tiltaket: 
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 Fjerning av nedslitt fritidsbolig og erstattes med ny i henhold til nye bygningskrav. 

 Garasje flyttes lengre fra veg og vil medføre mindre skade og hinder ved brøyting. 

 Ved å fjerne eksisterende hytte og sette opp ny på samme plassering medfører dette 

ikke en økning av antall enheter innenfor denne LNF-B sonen. 

 Etablering skjer tett inntil andre tilsvarende bebyggelse. 

 

Ulemper med tiltaket: 

 Et nytt naust medfører fortetting i området. 

 Mulig presedens i forhold til andre områder. 

 

Det aktuelle området som det ønskes fjerning av gammel nedslitt bebyggelse med ny, samt 

oppføring av naust vil i liten grad redusere planens formål. Da dette området allerede er sterkt 

berørt med flere naust og noen fritidsboliger. I forholdet rundt presedens vil det etter 

kommunens vurdering ikke medføre nevneverdig presedens for tilsvarende områder. Dette da 

forholdet rundt avstanden mellom veg og sjøen vil bety at området ikke lar seg bebygges, men 

det er allerede i dag bygninger innenfor denne sonen. 

 

Ut fra ovenstående mener kommunen at det foreligger større fordeler i form av fornyelse av 

bygninger og flytting av garasje fremfor de ulemper det medfører å bygge nærmere enn 25 

meter i dette området. Kommunen er også enig med uttalelsen om at det bør settes krav om at 

naustet skal være uisolert, uten gulv, røstet mot sjøen og malt i tradisjonell farge jfr. plan- og 

bygningslovens § 19-2, første avsnitt. 

 

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

fornye eksisterende bebyggelse, flytte garasje og oppføring av naust fremfor de ulemper det 

medfører å bygge nærmere sjøen enn 25 meter. Området er allerede bebygget med flere naust 

og noen fritidsboliger. Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og intensjonen ved 

gjeldende kommuneplan. Det tillegges også stor vekt at ingen av sektormyndighetene gikk 

mot søknaden. 

 

Det anbefales at dispensasjon gis for omsøkte tiltak. 
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MØTEPLAN 1.HALVÅR 2018 FOR PTM - PLAN- TEKNISK OG MILJØ 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/1182    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 8/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 23.01.2018  

 

Innstilling: 

 

 Utvalg for Plan- teknisk og Miljø vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2018 

:  

 23.1.18 kl. 12:00  

 6.3.18 kl. 12:00  

 8.5.18 kl. 12:00  

 31.5.18 kl. 12:00 

 

 

 

Vedlegg: 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - MØTEPLAN 2018 - KOMMUNESTYRE OG 

FORMANNSKAP 

 

Faktaopplysning: 

Kommuneloven § 32 viser til at møter i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som er 

vedtatt av organet selv, kommunestyret eller fylkestinget, og ellers når organets leder finner det 

påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det 

 

Vurdering: 

Forslag til møtedatoer for Plan- Teknisk og Miljø ses i sammenheng med vedtatt møteplan for  

Formannskap og Kommunestyret.  

 

Møtedatoer er derfor foreslått slik at saksprotokoller fra PTM er ferdig før foreløpig saksliste til 

FS/KS utarbeides. 

Utvalg Datoer 

Frist for 
saksbehandlin
g 

12.1 
Kl. 12 

23.2. 
kl.12 

  27.4. 
kl.12 

22.5. 
kl.12 

  

Frist for 
utsending 

15.1. 26.2.   30.4. 23.5.   

PTM 23.1. 6.3.   8.5. 31.5.   
 


