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33/21 - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR MAKS 

STØRRELSE FOR NAUST I OMRÅDET LS_F4 I KIFJORD 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 33/21  

Arkivsaksnr.: 21/400    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 23/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 29.06.2021  

 

Innstilling: 

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

for oppføring av tilbygg til eksisterende naust på eiendommen gnr. 33 bnr. 21 i Kifjord 

som ligger innenfor et område avsatt til spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse 

(LS_F4) i kommunens arealplan. Eksisterende naust er ca. 50 m2 BRA og det 

planlegges ytterligere oppført ca. 25 m2 tilbygg som da gir en total størrelse på 74 m2 

BRA. 

 

2. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (Kpl 5438-2016-02) sin bestemmelse § 

4.4.3 b) om maks kravet til naust på 30 m2 BRA for oppføring av tilbygg (ca. 25 m2) til 

eksisterende naust (ca. 50 m2) på eiendommen gnr. 33 bnr. 21 i Kifjord som ligger 

innenfor et område avsatt til spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse (LS_F4) i 

kommunens arealplan avslås, jfr. Pbl § 19-2.  

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart 

større fordeler med dispensasjonen fremfor de ulemper dette skaper for 

gjeldende bestemmelse i nylig vedtatt kommuneplan. Dispensasjonen vil skape 

presedens i forhold til alle områder avsatt til øvrige naust i kommuneplanen 

hvor tilsvarende begrunnelse kan påropes.  

 

3. KLAGERETT  

 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til Statsforvalteren. 

Klagen skal være skriftlig og sendes til Lebesby kommune.  

 

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

 

Det skal klart fremgå av klagen hvem som klager og kontaktinformasjon. Dersom 

klagen fremsettes av flere parter skal det fremgå hvem som representerer klagerne og 

kontaktinformasjon.  

 

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

de grunner som anføres klagen. 
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Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, datert 5.5.2021. 

2. Situasjonskart 

3. Tegning 

4. Bilde 1 

5. Bilde 2 

6. Bilde 3 

7. Uttalelse; Troms og Finnmark fylkeskommune, brev datert 7.6.2021. 

8. Områdekart 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

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

19-1, for oppføring av tilbygg til eksisterende naust på eiendommen gnr. 33 bnr. 21 i Kifjord 

som ligger innenfor et område avsatt til spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse (LS_F4) i 

kommunens arealplan.  

 

Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (Kpl 5438-2016-02) sin 

bestemmelse § 4.4.3 b) i forhold til maks størrelse på 30 m2 BRA. Eksisterende naust er ca. 

50 m2 BRA og det planlegges ytterligere oppført ca. 25 m2 tilbygg som da gir en total 

størrelse på 74 m2 BRA.  

 

Opplysninger fra søknad / matrikkel:  

Søker:    Roger Lorent Lorentsen, Reistadskogen 2, 9513 Alta  

Beliggenhet:   gnr. 33 bnr. 21, Kifjord i Lebesby kommune (5438)  

Koordinat:   Euref98 UTM 35, N – 7 868 340, Ø – 514 630  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan (Kpl 5438-2016-02), vedtatt av 

Kommunestyret den 2.9.2019. Området er regulert til fremtidig område for spredt bolig-, 

fritids- og næringsbebyggelse (LS_F4).  

 

Det er følgende bestemmelser som vil bli berørt av tiltaket:  

 

§ 4.4.3 Utforming av naust for fritidsbruk  

 

b) Naust skal oppføres i en etasje og være uisolert. De skal ikke overstige 30 

m2 BRA og røstes mot vannet. Gesimsen skal ikke overstige 2,0 m målt fra 

overkant gulv.  

 

Det aktuelle tiltaket er her avhengig av dispensasjon fra maks størrelse av tillat naust. 

Takvinkel og utforming tillates i tråd med § 4.4.3 pkt. d) som tillater utforming i samme stil 

som nærliggende naust. 

 

Begrunnelse oppgitt i søknad: 
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Uttalelse fra sektormyndighet:  

Søker har innsendt søknad om dispensasjon fra byggegrense mot fylkesvei og mottatt følgende 

tilbakemelding:  

 

Troms og Finnmark fylkeskommune, brev datert 5.5.21 (REF: 21/08001-2) – 

 

 
 

Av søknaden fremgår det ikke om det tenkes etablering av adkomst ned til naustet, men 

tilbygget medfører at bygningsmassen kommer nærmere fylkesveien enn tidligere.  

 

Den 19.5.2021 ble søknaden om dispensasjon sendt ut på høring til aktuelle 

sektormyndigheter. Følgende uttalelser er kommet innenfor fastsatt frist som var den 11. Juni 

2021: 

 

Sametinget, brev datert 25.5.2021 –  

 

 
 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, brev datert 26.5.2021 –  

 

 
 

Troms og Finnmark fylkeskommune, brev datert 7.6.2021 – 
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Reinbeitedistrikt 9 har ikke svart innenfor fastsatt frist og det antas derfor at de ikke har noen 

merknader til dispensasjonen. 

 

Reindrift:  

Tiltaket tenkes plassert i område til Reinbeitedistrikt 9 (Rbd 9). Av kartløsningen Kilden fra 

skog og landskap fremgår det at det aktuelle området ikke berøres av noen anlegg eller 

beiteområder.  

 

Det aktuelle tiltaket gjelder i nærhet av sjø midt inne på et allerede berørt område i Kifjord. 

Det antas at Reinbeitedistrikt 9 ikke berøres av tiltaket.  

 

Kulturminner:  

Lebesby kommune er ikke kjent med at det finnes registrerte kulturminner på området som er 

tenkt bebygd. Søk er utført på gnr/ bnr/ fnr i Riksantikvarens kulturminnebase og 

Matrikkelens SEFRAK-register.  
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Samfunnssikkerhet:  

Omsøkte område ligger i et område som ansees for utenfor fare for skred og utglidning. 

Området ligger innenfor aktsomhetsområde for stormflo (intervall 1000 år). Det er ikke 

naturlige eller menneskeskapte forhold som medfører fare for helse og sikkerhet som 

kommunen kjenner til.  

 

Naturmangfold, naturmiljø og landskap: 

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

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

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

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

fremgå av beslutningen.  

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

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

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

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

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

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

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

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

 

Det er registrert følgende oppføring av arter i distriktet:  

 

 NT – Nær truet, Havelle «Clangula hyemalis»  

 NT – Nær truet, Sivspurv «Emberiza schoeniclus»  

 

Karttjenestene «Artskart» og «Naturbase» viser at det er arter i det aktuelle området. 

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

finnes arter eller naturtyper direkte knyttet til området. Kravet etter § 8 om at saken 

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

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

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

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

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

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

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Det planlagte tiltaket vil skje i et område som allerede er berørt i form av bygninger. 

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 
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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 gjelder oppføring av tilbygg til eksisterende 

naust i et område som aktivt er i bruk 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 

oppføre et tilbygg til eksisterende 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 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 oppføring av 

et tilbygg på eksisterende naust ikke vil medføre en negativ innvirkning på 

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

tiltaket. 

 

Vannforskriftens § 12:  

For å sikre god økologisk og kjemisk vannkvalitet i overflatevann setter EUs rammedirektiv 

for vann gjennom vannforskriften, krav til forvaltning av vannforekomster.  

 

Tiltaket ligger inntil følgende vannforekomst(er):  
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- Kifjorden (ID; 0422020802-C).  

Denne forekomsten (kystvann) er registrert med følgende:  

 «God» Økologisk tilstand  

 «God» Kjemisk tilstand  

 

Miljømålet er å opprettholde dagens nivåer og på sikt oppnå tilstand «God».  

 

Vannforskriften § 12 skal vurderes når det fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye 

inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene i vannforskriften ikke nås, eller 

at tilstanden forringes. § 12 sier at «ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst kan 

gjennomføres selv om dette medfører at miljømålene i §§ 4-6 ikke nås eller at tilstanden 

forringes, dersom dette enten skylders  

 

a) nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller endret nivå 

i en grunnvannsforekomst, eller  

b) ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i miljøtilstanden i en vannforekomst 

fra svært god til god tilstand.»  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke det å tillate oppføring av et tilbygg til eksisterende naust 

endre vannforekomstens fysiske beskaffenhet, variasjon i vannføring, strømningsforhold osv. 

De biologiske påvirkning og fysiske inngrep er vurdert til små og liten påvirkningsgrad da det 

omsøkte området allerede er bebygd og tatt i bruk. Samt at tilbygget til eksisterende bygning 

ikke skal medføre forurensning og spredning av partikler i vann (turbiditet).  

 

Det vil derfor ikke være behov for vurdering etter vannforskriften § 12. 

 

Vurdering: 

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

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

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

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

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

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

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

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

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden 

 

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

19-1, for oppføring av tilbygg til eksisterende naust på eiendommen gnr. 33 bnr. 21 i Kifjord 

som ligger innenfor et område avsatt til spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse (LS_F4) i 

kommunens arealplan.  

 

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 

områder for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse (LS_F4). Av søknaden fremgår det at 

dispensasjonen gjelder fra krav om maksimal størrelse for naust på 30 m2 BRA for oppføring 

av ca. 25 m2 tilbygg til eksisterende naust som er ca. 50 m2 BRA som da gir en total størrelse 
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på 74 m2 BRA. Etter kommunens vurdering vil en dispensasjon fra størrelses kravet i 

gjeldende kommuneplan vesentlig tilsidesette bestemmelsen det dispenseres fra.  

 

Fordeler med tiltaket:  

 Eksisterende naust benyttes.  

 Egnet sted for bygging av naust, nærhet til sjøen, med mulighet til å ta opp båt. 

 Eneste egnede sted på eiendom. 

 

Ulemper med tiltaket:  

 Dispensasjon fra en nylig vedtatt kommuneplan.  

 Presedens.  

 

I det aktuelle området tillates det oppført ett naust pr. bolig og fritidsbolig, jfr. 

Kommuneplanens bestemmelse § 4.2.1 b). Det er allerede ett naust på eiendommen, men det 

er ingen bolig eller fritidsbolig tilknyttet eiendommen. Det eksisterende naustet er oppført før 

gjeldende plan og har således dispensasjon slik den er utført, men dersom bygningen rives så 

må den oppfylle kravet i gjeldende plan for å bli oppført på nytt.  

 

Den nylige vedtatte kommuneplanen for Lebesby har ikke differensiert bestemmelsene for 

hvert enkelt område innenfor de forskjellige formål. Dette betyr at reglene gjelder for alle 

formål og endringer av dette vil således kunne gi presedens for større deler av kommunens 

arealdel.   

 

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

av gjeldende kommuneplan for Lebesby kommune. Dette da gjeldende kommuneplan nylig er 

vedtatt og det foreligger ingen klare eller særegen begrunnelser for at dispensasjon bør gis. 

Det bemerkes at gjeldende kommuneplan har vært gjennom en større planprosess med stor 

grad av medvirkninger fra flere hold. Det bemerkes også at bestemmelsens § 4.2.1 b) har 

presisert det tillates ett naust pr. bolig og fritidsbolig. Samt at bestemmelsens § 4.4.3 stiller 

strenge krav til utformingen og utførelsen av denne type byggverk. Naust skal oppføres i en 

etasje og være uisolert. De skal ikke overstige 30 m2 BRA og røstes mot vannet.  

 

Det bemerkes at det fra sektormyndighetene er innkommet anbefaling mot dispensasjon. 

Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) har uttalt: «Vi 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.».  

 

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

dispensasjonen fremfor de ulemper dette skaper for gjeldende bestemmelse i nylig vedtatt 

kommuneplan. Dispensasjonen vil skape presedens i forhold til alle områder avsatt til spredt 

bebyggelse i kommuneplanen hvor tilsvarende begrunnelse kan påropes.  

 

Det anbefales derfor at dispensasjon fra bestemmelsen § 4.4.3 b) sitt makskrav til naust på 30 

m2 ikke innvilges. 
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15/39 - DISPENSASJON FRA KOMMEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING 

AV TILBYGG TIL NAUST PÅ KUNES 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 15/39  

Arkivsaksnr.: 21/401    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 24/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 29.06.2021  

 

Innstilling: 

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

og søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, etter Pbl § 20-4 a), for oppføring av 

tilbygg til eksisterende naust på fritidseiendommen gnr. 15 bnr. 39 som ligger i et 

område for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse (LS_9) i kommunens 

arealplan. Eksisterende naust er på 44 m2 og med tilbygget på 28 m2 blir dette totalt 

BRA = 72 m2. Eksisterende bebyggelse er på ca. 140 m2 og vil bli på ca. 168 m2 med 

tilbygget. 

 

2. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (Kpl 5438-2016-02) sin bestemmelse § 

4.4.1 b) om maks bebyggelse på 125 m2 BRA og § 4.4.3 b) om maks kravet til naust 

på 30 m2 BRA for oppføring av tilbygg (ca. 28 m2) til eksisterende naust (ca. 44 m2) på 

eiendommen gnr. 15 bnr. 39 i Kunes som ligger innenfor et område avsatt til spredt 

bolig-, fritids- og næringsbebyggelse (LS_9) i kommunens arealplan avslås, jfr. Pbl § 

19-2.  

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det ikke foreligger klart 

større fordeler med dispensasjonen fremfor de ulemper dette skaper for 

gjeldende bestemmelse i nylig vedtatt kommuneplan. Dispensasjonen vil skape 

presedens i forhold til alle områder avsatt til øvrige naust i kommuneplanen 

hvor tilsvarende begrunnelse kan påropes.  

 

3. KLAGERETT  

 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til Statsforvalteren. 

Klagen skal være skriftlig og sendes til Lebesby kommune.  

 

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

 

Det skal klart fremgå av klagen hvem som klager og kontaktinformasjon. Dersom 

klagen fremsettes av flere parter skal det fremgå hvem som representerer klagerne og 

kontaktinformasjon.  

 

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

de grunner som anføres klagen. 
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Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, datert 22.4.2021. 

2. Situasjonskart 

3. Tegninger av tiltaket 

4. Områdekart 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

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

19-1, og søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, etter Pbl § 20-4 a), for oppføring av 

tilbygg til eksisterende naust på fritidseiendommen gnr. 15 bnr. 39 som ligger i et område for 

spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse (LS_9) i kommunens arealplan.  

 

Tiltaket og søknad om byggetillatelse er avhengig av dispensasjon fra bestemmelser om maks 

byggeareal både for tomten på 125 m2 totalt og naustet på maks 30m, samt tillatt takform i 

gjeldende kommuneplan. Eksisterende naust er på 44 m2 og med tilbygget på 28 m2 blir dette 

totalt BRA = 72 m2. Eksisterende bebyggelse er på ca. 140 m2 og vil bli på ca. 168 m2 med 

tilbygget. 

 

Opplysninger fra søknad / matrikkel:  

Søker:    Tor Ivar Linløkken, Kjelsåsveien 123D, 0491 Oslo  

Beliggenhet:   gnr. 15 bnr. 39, Kunesveien 58 i Lebesby kommune (5438)  

Koordinat:   Euref98 UTM 35, N – 7 804 840, Ø – 481 926  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan (Kpl 5438-2016-02), vedtatt av 

Kommunestyret den 2.9.2019. Området er regulert til område for spredt bolig-, fritids- og 

næringsbebyggelse (LS_9). Det er følgende bestemmelser som blir berørt for tiltaket:  

 

§ 4.4.1 Utforming av hytte / fritidsbolig  

 

b) Fritidsbebyggelsen skal på hver tomt / hvert punktfeste ikke overstige 125 

m2 BRA, hvorav hovedhytten ikke sal overstige 90 m2 BRA:  

 

§ 4.4.3 Utforming av naust for fritidsbruk  

 

b) Naust skal oppføres i en etasje og være uisolert. De skal ikke overstige 30 

m2 BRA og røstes mot vannet. Gesims skal ikke overstige 2,0 meter fra 

overkant gulv. 

 

c) Tillatt takform er saltak, og takvinkelen skal være bratt, fra 22 – 35 grader. 

Taktekket skal være mørkt og matt. Torvtak er også tillatt.  

 

Tiltaket er her avhengig av dispensasjon fra utnyttelsesgrad for tomten da eksisterende 

bebyggelse er over 125 m2 BRA totalt. I tillegg krever tiltaket dispensasjon fra 
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utnyttelsesgraden for naust på 30 m2 da eksisterende naust er større og samtidig vil tiltaket 

bryte med gesimshøyde, takform, takvinkel og røstingsretningen i bestemmelsene.  

 

Begrunnelse oppgitt i søknad: 

 

 
 

 

Uttalelse fra sektormyndighet:  

Den 29.2.2021 ble søknad om dispensasjon sendt ut på høring til aktuelle sektormyndigheter. 

Følgende uttalelser er kommet innenfor fastsatt frist som var den 21. mai 2021: 

 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, brev datert 29.4.2021 – 

 

 
 

Sametinget, brev datert 10.5.2021 –  

 

 
 

Troms og Finnmark fylkeskommune, brev datert 20.5.2021 – 
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Reinbeitedistrikt 13 har ikke svart innenfor fastsatt frist og det antas derfor at de ikke har noen 

merknader til dispensasjonen. 

 

Reindrift:  

Tiltaket tenkes plassert i området til Teinbeitedistrikt 13 (Rbd 13). Av kartløsningen Kilden 

fra skog og landskap fremgår det at det aktuelle området berører følgende områder:  

 

Vårbeite – Oksebeiteland;  

Er områder hvor okserein, fjordårskalver og simler som ikke skal kalve oppholder seg 

i kalvingstida.  

 

Det er ikke avklart hvordan dette tiltaket berører området, men det er her snakk om et tilbygg 

til eksisterende naust i et område som er aktivt i bruk og står i et berørt område.  
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Kulturminner:  

Lebesby kommune er ikke kjent med at det finnes registrerte kulturminner på området tenkt 

benyttet til tiltaket. Søk er utført på gnr/ bnr/ fnr i Riksantikvarens kulturminnebase og 

Matrikkelens SEFRAK-register. 

 

I nærheten av området er det registrert et kulturminneområde:  

 

LOK 68087 – Sørelvnes  

Bosetning-aktivitetsområde bestående av enkeltminer for hustuft og grav fra 

yngre steinalder.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Omsøkte område ligger i et område som ansees for utenfor fare for skred og utglidning. 

Området ligger innenfor aktsomhetsområde for stormflo. Det er ikke naturlige eller 

menneskeskapte forhold som medfører fare for helse og sikkerhet som kommunen kjenner til.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  

Tomten er i dag bebygd fra vei og ned til sjø. Det er ingen allmenne friluftsinteresser som blir 

berørt av det planlagte tiltaket.  

 

Naturmangfold, naturmiljø og landskap:  

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

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

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

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

fremgå av beslutningen.  

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

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

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

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

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

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

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

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

Det er registrert følgende oppføring av arter i distriktet:  

 

 EN – Sterkt truet, Brushane «Calidris pugnax»  

 VU – Sårbar, Hettemåke «Chroicocephalus ridibundus»  

 VU – Sårbar, Teist «Cepphus grylle»  

 VU – Sårbar, Sjøorre «Melanitta fusca»  

 NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

 NT – Nær truet, Gjøk «Cuculus canorus»  

 NT – Nær truet, Tyvjo «Stercorarius parasiticus»  
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 NT – Nær truet, Lirype «Lagopus lagopus»  

 NT – Nær truet, Havelle «Clangula hyemalis»  

 

Karttjenestene «Artskart» og «Naturbase» viser at det er arter i det aktuelle området. 

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

finnes arter eller naturtyper direkte knyttet til området. Kravet etter § 8 om at saken 

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

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

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

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

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

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

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Det planlagte tiltaket vil skje i et område som allerede er berørt i form av bygninger. 

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 gjelder oppføring av tilbygg til eksisterende 

naust i et område som aktivt er i bruk 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 

oppføre et tilbygg til eksisterende 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 
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tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de 

beste samfunnsmessige resultater.  

 

Vurdering:  

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 oppføring av 

et tilbygg på eksisterende naust ikke vil medføre en negativ innvirkning på 

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

tiltaket. 

 

Vannforskriftens § 12:  

For å sikre god økologisk og kjemisk vannkvalitet i overflatevann setter EUs rammedirektiv 

for vann gjennom vannforskriften, krav til forvaltning av vannforekomster.  

 

Tiltaket ligger inntil følgende vannforekomst(er):  

 

- Storfjorden (ID; 0422020300-C).  

Denne forekomsten (kystvann) er registrert med følgende:  

 «God» Økologisk tilstand  

 «Udefinert» Kjemisk tilstand  

 

Miljømålet er å opprettholde dagens nivåer og på sikt oppnå tilstand «God».  

 

Vannforskriften § 12 skal vurderes når det fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye 

inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene i vannforskriften ikke nås, eller 

at tilstanden forringes. § 12 sier at «ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst kan 

gjennomføres selv om dette medfører at miljømålene i §§ 4-6 ikke nås eller at tilstanden 

forringes, dersom dette enten skylders  

 

a) nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller endret nivå 

i en grunnvannsforekomst, eller  

b) ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i miljøtilstanden i en vannforekomst 

fra svært god til god tilstand.»  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke det å tillate oppføring av et tilbygg til eksisterende naust 

endre vannforekomstens fysiske beskaffenhet, variasjon i vannføring, strømningsforhold osv. 

De biologiske påvirkning og fysiske inngrep er vurdert til små og liten påvirkningsgrad da det 

omsøkte området allerede er bebygd og tatt i bruk. Samt at tilbygget til eksisterende bygning 

ikke skal medføre forurensning og spredning av partikler i vann (turbiditet).  

 

Det vil derfor ikke være behov for vurdering etter vannforskriften § 12. 
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Vurdering: 

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

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

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

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

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

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

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

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

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden 

 

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

19-1, og søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, etter Pbl § 20-4 a), for oppføring av 

tilbygg til eksisterende naust på fritidseiendommen gnr. 15 bnr. 39 som ligger i et område for 

spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse (LS_9) i kommunens arealplan.  

 

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 område lagt ut til spredt 

bolig-, fritids- og næringsbebyggelse (LS_9). Av søknaden fremgår det at tiltaket og søknad 

om byggetillatelse er avhengig av dispensasjon fra bestemmelser om maks byggeareal både 

for tomten på 125 m2 totalt og naustet på maks 30m, samt tillatt takform i gjeldende 

kommuneplan. Eksisterende naust er på 44 m2 og med tilbygget på 28 m2 blir dette totalt BRA 

= 72 m2. Eksisterende bebyggelse er på ca. 140 m2 og vil bli på ca. 168 m2 med tilbygget. 

Etter kommunens vurdering vil en dispensasjon fra kravene i gjeldende kommuneplan 

vesentlig tilsidesette bestemmelsen det dispenseres fra.  

 

Fordeler med tiltaket:  

 Eksisterende naust benyttes.  

 Økende behov for lagring, samt sikkerhet mot tyveri og værhard klima. 

 Det er støttemur i bakkant og ligger lavt i terrenget 

 

Ulemper med tiltaket:  

 Dispensasjon fra en nylig vedtatt kommuneplan.  

 Presedens.  

 

I det aktuelle området tillates det oppført ett naust pr. bolig og fritidsbolig, jfr. 

Kommuneplanens bestemmelse § 4.2.1 b). Det er allerede ett naust på eiendommen Det 

eksisterende naustet er oppført før gjeldende plan og har således dispensasjon slik den er 

utført, men dersom bygningen rives så må den oppfylle kravet i gjeldende plan for å bli 

oppført på nytt.  

 

Den nylige vedtatte kommuneplanen for Lebesby har ikke differensiert bestemmelsene for 

hvert enkelt område innenfor de forskjellige formål. Dette betyr at reglene gjelder for alle 

formål og endringer av dette vil således kunne gi presedens for større deler av kommunens 

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

av gjeldende kommuneplan for Lebesby kommune. Dette da gjeldende kommuneplan nylig er 

vedtatt og det foreligger ingen klare eller særegen begrunnelser for at dispensasjon bør gis. 

Det bemerkes at gjeldende kommuneplan har vært gjennom en større planprosess med stor 

grad av medvirkninger fra flere hold. Det bemerkes også at bestemmelsens § 4.2.1 b) har 

presisert det tillates ett naust pr. bolig og fritidsbolig. Samt at bestemmelsens § 4.4.3 stiller 

strenge krav til utformingen og utførelsen av denne type byggverk. Naust skal oppføres i en 

etasje og være uisolert. De skal ikke overstige 30 m2 BRA og røstes mot vannet.  

 

Det bemerkes at ingen av sektormyndighetene har uttalt seg negativt til dispensasjonen, men 

Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) har uttalt at kommunen må vurdere vesentlig 

tilsidesettelse utfra hvor mye tiltaket overskrider tillatt BRA. Eksisterende naust er på 44 m2 

og med tilbygget på 28 m2 blir dette totalt BRA = 72 m2. Eksisterende bebyggelse er på ca. 

140 m2 og vil bli på ca. 168 m2 med tilbygget. Gjeldende kommuneplan sin bestemmelse 

oppgir maks byggeareal for tomten på 125 m2 BRA totalt og naustet på maks 30m2 BRA. 

 

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

dispensasjonen fremfor de ulemper dette skaper for gjeldende bestemmelse i nylig vedtatt 

kommuneplan. Dispensasjonen vil skape presedens i forhold til alle områder avsatt til spredt 

bebyggelse i kommuneplanen hvor tilsvarende begrunnelse kan påropes.  

 

Det anbefales derfor at dispensasjon fra bestemmelsen § 4.4.3 b) sitt makskrav til naust på 30 

m2 og makskravet for bebyggelse på fritidseiendom på 128 m2 ikke innvilges. 
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35/81 - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV BOLIG MED GARASJE I OMRÅDE 

FOR OFFENTLIG BEBYGGELSE I SNATTVIKA 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 35/1 - 81  

Arkivsaksnr.: 21/471    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 25/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 29.06.2021  

 

Innstilling: 

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

for oppføring av bolig med garasje på kommunens eiendom gnr. 35 bnr. 81 i 

Snattvika. Dispensasjonen gjelder oppføring av bolig og garasje i område regulert til 

offentlig bebyggelse (Barnehage / grendeskole), jfr. Bestemmelsens § 5. 

 

2. Dispensasjon fra reguleringsplan for Snattvika (Rpl 5438-1981-01) sin bestemmelse § 5 

område for barnehage / grendeskole for etablering av boligtomt med bolig og garasje 

på eiendommen gnr. 35 bnr. 81 innvilges, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større 

fordeler med dispensasjonen fremfor de ulemper dette skaper for gjeldende 

bestemmelse i reguleringsplanen for Snattvika. Dispensasjonen vil ikke skape 

presedens i forhold til kommunens øvrige detaljreguleringsplaner. Samt at det 

sees positivt på etableringer av boligformål i kommunen. 

 

3. KLAGERETT  

 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til Statsforvalteren. 

Klagen skal være skriftlig og sendes til Lebesby kommune.  

 

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

 

Det skal klart fremgå av klagen hvem som klager og kontaktinformasjon. Dersom 

klagen fremsettes av flere parter skal det fremgå hvem som representerer klagerne og 

kontaktinformasjon.  

 

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 18.5.2021. (Komplettert med situasjonskart 29.5.2021) 

 

Andre dokumenter: 
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Faktaopplysning: 

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

19-1, for oppføring av bolig med garasje på kommunens eiendom gnr. 35 bnr. 81 i Snattvika. 

Dispensasjonen gjelder oppføring av bolig og garasje i område regulert til offentlig 

bebyggelse (Barnehage / grendeskole), jfr. Bestemmelsens § 5. 

 

Opplysninger fra søknad og matrikkel: 

Søker:   Per Jørgen Sørbø, Kirkeveien 11, 9790 Kjøllefjord 

Beliggenhet:  gnr. 35 bnr. 81, Trottvikveien i Kjøllefjord 

Koordinat:  Euref89 UTM 35, N – 7 871 303, Ø – 510 654 

 

Planstatus for området: 

Gjeldende plan for området er detaljreguleringsplan for Snattvika (Rpl 5438-1981-01). Området 

er regulert til offentlige bygninger (O1) «Barnehage / Grendeskole». Det er følgende 

bestemmelser som blir berørt av tiltaket: 

 

 
 

Dispensasjonen gjelder frafall av formålet til fordel for boligbygging. Det kreves derfor 

dispensasjon fra gjeldende plan etter Pbl § 19-1. 

 

Begrunnelse oppgitt i søknad: 

 

 
 

Tidligere avgjørelser i samme formål: 

Det er tidligere omsøkt dispensasjon for oppføring av bolig og garasje på øvre del av det 

aktuelle feltet avsatt til offentlig bebyggelse. Denne er bebygd og ligger i dag i Trottvikveien 

14, gnr. 35 bnr. 133. 

 

Lebesby kommune ved Formannskapet vedtok i møte den 6.3.2008 i PS sak 28/08 om å gi 

dispensasjon fra formålet Barnehage / Grendeskole for fradeling av boligtomt for oppføring av 

bolig med garasje. 
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Av saksforberedelsene fremgår det av utredningen at området med svært liten sannsynlighet 

for at bygging av barnehage / grendeskole vil bli gjennomført på området. Samt at dersom det 

skulle oppstå behov så finnes det alternative og mer egnet område for dette i nærheten. 

 

Uttalelse fra sektormyndigheter: 

På bakgrunn av tidligere behandlinger og vedtak er det vurdert at det ikke er behov for høring 

av sektormyndigheter. Forholdet i omsøkt tiltak er identisk med tidligere behandling og 

vedtak for området. 

 

Reindrift: 

Tiltaket er tenkt plassert i området til Reinbeitedistrikt 9 (Rbd 9). AV kartløsningen Kilden fra 

skog og landskap fremgår det at det aktuelle området ligger utenfor alle reindriftsformål.  

 

Det er ikke avklart hvordan dette tiltaket berører området, men det er her snakk om fradeling 

av tomt for oppføring av bolig og garasje på et område som er regulert til bebyggelse. Det vil 

ikke være reindriftsmessige interesser som bli berørt. 

 

Kulturminner: 

Lebesby kommune er ikke kjent med at det finnes registrerte kulturminner på området tenkt 

benyttet til tiltaket. Søk er utført på gnr/ bnr/ fnr i Riksantikvarens kulturminnebase og 

Matrikkelens SEFRAK-register. 

 

Samfunnssikkerhet:  

Omsøkte område ligger i et område som ansees for utenfor fare for skred og utglidning. 

Området ligger innenfor aktsomhetsområde for stormflo. Det er ikke naturlige eller 

menneskeskapte forhold som medfører fare for helse og sikkerhet som kommunen kjenner til.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  

Området ligger i dag på en plass med flere utfartsveier til naturen. Det er etablert spesielle 

utfartsveier og disse vil ikke bli berørt av tiltaket. Det antas derfor at ingen friluftsinteresser 

vil bli berørt av planlagte tiltak. 

 

Naturmangfold, naturmiljø og landskap:  

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

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

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

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

fremgå av beslutningen.  
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§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

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

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

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

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

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

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

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

Det er registrert følgende oppføring av arter i distriktet:  

 

 NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

 NT – Nær truet, Ærfugl «Somateria mollissima»  

 

Karttjenestene «Artskart» og «Naturbase» viser at det er arter i det aktuelle området. 

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

finnes arter eller naturtyper direkte knyttet til området. Kravet etter § 8 om at saken 

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

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

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

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

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

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

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Det planlagte tiltaket vil skje i et område som allerede er berørt i form av bygninger. 

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 gjelder oppføring av bygninger i et område 

som aktivt er i bruk 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.  
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§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

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

skadens karakter.  

 

Vurdering:  

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

oppføre bygninger 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 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 oppføring av 

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

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

 

Vannforskriftens § 12:  

For å sikre god økologisk og kjemisk vannkvalitet i overflatevann setter EUs rammedirektiv 

for vann gjennom vannforskriften, krav til forvaltning av vannforekomster.  

 

Tiltaket ligger inntil følgende vannforekomst(er):  

 

- Kjøllefjorden bekkefelt (ID; 231-170-R).  

Denne forekomsten (elv) er registrert med følgende:  

 «Svært God» Økologisk tilstand  

 «Udefinert» Kjemisk tilstand  

 

Miljømålet er å opprettholde dagens nivåer og på sikt oppnå tilstand «God».  

 

Vannforskriften § 12 skal vurderes når det fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye 

inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene i vannforskriften ikke nås, eller 

at tilstanden forringes. § 12 sier at «ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst kan 

gjennomføres selv om dette medfører at miljømålene i §§ 4-6 ikke nås eller at tilstanden 

forringes, dersom dette enten skylders  

 

a) nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller endret nivå 

i en grunnvannsforekomst, eller  
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b) ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i miljøtilstanden i en vannforekomst 

fra svært god til god tilstand.»  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke det å tillate dispensasjon for oppføring av bolig og 

garasje endre vannforekomstens fysiske beskaffenhet, variasjon i vannføring, 

strømningsforhold osv. De biologiske påvirkning og fysiske inngrep er vurdert til små og liten 

påvirkningsgrad da det omsøkte området allerede er bebygd og tatt i bruk. Samt bygningene 

ikke skal medføre forurensning og spredning av partikler i vann (turbiditet).  

 

Det vil derfor ikke være behov for vurdering etter vannforskriften § 12. 

 

Vurdering: 

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

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

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

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

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

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

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

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

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden 

 

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

19-1, for oppføring av bolig med garasje på kommunens eiendom gnr. 35 bnr. 81 i Snattvika. 

Dispensasjonen gjelder oppføring av bolig og garasje i område regulert til offentlig 

bebyggelse (Barnehage / grendeskole), jfr. Bestemmelsens § 5. 

 

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 for området er dette 

regulert til bebyggelse. Dispensasjonen er rettet mot at bebyggelsen blir bolig fremfor 

offentlige bygninger. I betraktningen er det tatt med at deler av området allerede er bebygd 

med boligformål og utgjør således en endring i forhold til egnetheten som var planlagt i 

reguleringsplanen. Etter kommunens vurdering vil en dispensasjon fra kravene i gjeldende 

reguleringsplan ikke vesentlig tilsidesette bestemmelsen det dispenseres fra da det tidligere er 

gitt dispensasjon i området.  

 

Fordeler med tiltaket:  

 Området er allerede bebygd med bolig. 

 Egnet plass for oppføring av bolig med garasje. 

 Etablering av bolig i kommunen 

 

Ulemper med tiltaket:  

 Formålet Offentlig bebyggelse «Barnehage / Grendeskole» utgår fra planen. 

 Presedens.  
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I forholdet til presedens så vil en dispensasjon i denne saken ikke medføre vesentlig 

tilsidesettelse av gjeldende reguleringsplan for Snattvika. Dette da det er få reguleringsplaner 

med formålet offentlige bygninger «Barnehage / Grendeskole», samt at det aktuelle området 

allerede er berørt av dispensasjon og således skaper utfordringer for etablering av regulert 

formål som barnehage / grendeskole. 

 

Ved innvilgelse av dispensasjon vil formålet som barnehage / grendeskole utgå i sin helhet. 

Det er utfra kommunens tidligere og nåværende vurderinger svært lite sannsynlig at det 

etableres verken barnehage eller grendeskole på området. For tiden gjøres det store 

utbedringer og ny bygginger ved Kjøllefjord skole. Det planlegges også fremtidige utbedringer 

av Galgenes barnehage. Disse vil i sin helhet dekke behovet som forelå i reguleringsplanen fra 

1981. Plasseringene av den nye tomten vil samtidig klargjøre for ytterligere en boligtomt 

mellom den eksisterende og omsøkte eiendommen. 

 

Ut fra det nye innsendte situasjonskart hvor eiendommen i sin helhet ligger på kommunens 

eiendom vil det være mulig å etablere en til boligeiendom i mellom det planlagte tiltaket og 

den eksisterende boligtomten i Trottvikveien 14, GID 35/133, i Snattvika. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler med 

dispensasjonen fremfor de ulemper dette skaper for gjeldende bestemmelse i 

reguleringsplanen for Snattvika. Dispensasjonen vil ikke skape presedens i forhold til 

kommunens øvrige detaljreguleringsplaner. Samt at det sees positivt på etableringer av 

boligformål i kommunen. 

 

Det anbefales derfor at dispensasjon fra bestemmelsen § 5 sitt regulerte formål som barnehage 

/ grendeskole for benyttelse til boligformål innvilges.  
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KLAGE PÅ VEDTAK PS 22/21 FRA PTM - OPPFØRING AV PLASTLAGERHALL 

TILKNYTTET VELFERDSBYGNING PÅ KALAK 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 23/80, 23/78  

Arkivsaksnr.: 21/255    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 22/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 25.05.2021  

PS 26/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 29.06.2021  

 

Innstilling: 

 

Det vises til mottatte klage fra SalMar Farming, brev datert 4.6.2021, på Utvalg for plan, 

teknisk og miljø (PTM) sitt vedtak PS 22/21 fra møte den 25.5.2021 om avslag på 

dispensasjon for oppføring av plastlagerbygg på eiendommen gnr. 23 bnr. 80 i Kalak. 

 

Klage tas ikke til følge. 

 

Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) sitt vedtak PS 22/21 fra møte den 25.5.2021 

opprettholdes. 

 

Saken sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark i henhold til plan- og bygningsloven 

(Pbl) § 1-9. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Klage på politisk vedtak, brev datert 4.6.2021 

2. Kommunens vedtak PS 22/21 fra PTM møte den 25.5.2021. 

3. Saksfremlegg for vedtak PS 22/21 til møte i PTM den 25.5.2021. 

4. Uttalelse; Troms og Finnmark Fylkeskommune, brev datert 21.4.2021. 

5. Oversiktskart 

 

Andre dokumenter: 

1. Klage underskrevet av SalMar Farming AS (Bilde) 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottok den 10.6.2021 klage, datert 4.6.2021, på politisk vedtak i 

Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) PS 22/21 fra møtet den 25.5.2021. 

 

Klagen er fremsatt i tide, jfr. Forvaltningsloven (Fvl.) § 30.  
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Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) fattet i vedtak PS 22/21 følgende vedtak: 

 

 

 
 

Følgende begrunnelse er gitt for klage: 
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Vurdering: 

Klagefristen for vedtaket PS 22/21 er 3 uker fra at vedtaket er fattet, jfr. Fvl. § 29. Klagen ble 

mottatt 10.6.2021. Klagen er således fremsatt i tide, jfr. Fvl. § 30 første setning. 

 

Ut av klagen ser det ut til at det er følgende punkter som fremsettes mot at dispensasjonen 

ikke ble gitt: (Klagen ligger vedlagt i sin helhet) 

 

1. Uttalelsen fra Troms og Finnmark Fylkeskommune (TFFK) er en anbefaling om å 

stille krav om reguleringsplan. Dette da mange mindre tiltak i området i sum kan skape 

et behov for en forsvarlig planavklaring, og dermed utløse krav om reguleringsplan. 

Tiltaket kommer ikke i konflikt med kulturminner. 

 

2. SalMar Farming kan berolige kommunen med at lagerhallen er det siste bygget som 

føres opp på eiendommen og at det i en eventuell reguleringsplan ikke vil være 

regulert inn annen bebyggelse enn velferdsbygget og tiltenkte lagerhall. 
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3. Utnyttelsesgraden er 9,7 % noe som tilsier at eiendommen fremdeles har spredt 

bebyggelse. 

 

4. Alt av containere og utstyr som nå er spredt rundt på eiendommen vil bli flyttet inn i 

plasthallen. Ved ny hall vil området bli mye ryddigere og penere. 

 

5. Plasthallen bidra til å opprettholde driften til SalMar i Kalak og sikre arbeidsplasser. 

Med ny hall vil de ansatte får en mye bedre bestandig arbeidssituasjon enn det som har 

vært tilfellet tidligere. 

 

Det er også oppgitt konsekvenser av vedtaket om ikke å gi dispensasjon for lagerhall: 

 

 Dersom søker ikke får dispensasjon til å sette opp plasthallen nå før sommeren 2021 

vil området forbli slik det er i dag. Containerhuset består og utstyret må lagre utomhus. 

 Det vil ikke være aktuelt å starte en reguleringsplanprosess. En slik prosess vil ta alt 

for lang tid å gjennomføre og være kostnadskrevende kun for å få satt opp en plasthall. 

På sikt får SalMar Farming eventuelt vurdere annen lokasjon. 

 Det er viktig for SalMar Farming å tilrettelegge for de ansatte, inkludert lærlingene, 

slik at de har best mulig arbeidsforhold i le for vær og vind, som det er mye av her vi 

bor. I tillegg ønsker vi å rydde opp på området, slik at det ikke er til sjenanse for andre. 

 Vi håper Lebesby kommune tar klagen til følge og gir SalMar Farming tillatelse til å 

sette opp lagerhallen innenfor LNFR område. Det vil, som nevnt tidligere, ikke 

komme flere søknader om utbygging på eiendommen. 

 

I dette saksfremlegget vil det forsøkes å gjennomgå og vurdere hvert enkelt punkt fremsatt i 

klagen. 

 

Pkt. 1 – Uttalelsen fra TFFK og krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan for området; 

 

Som det fremgår av uttalelsen fra TFFK, datert 21.4.2021 (Se vedlegg nr. 4), er det kun 

gitt en planfaglig anbefaling til Lebesby kommune som planansvarlig etter Plan- og 

bygningsloven (Pbl) § 12-1 hvor Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet 

reguleringsplan for de områder i kommunen hvor dette følger av loven eller av 

kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre forsvarlig og 

gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private 

og offentlige interesser. 

 

Som det fremgår av saksfremlegget utarbeidet til PTM møte den 25.5.2021 utgjør den 

nye plasthallen et areal med BYA – 288 m2 og medtatt tidligere velferdsbygning med 

BYA – 123 m2 så vil den samlede massen i LNFR-området utgjøre BYA – 411 m2.  

 

Plasseringen her er planlagt etablert i regulert LNFR-område (Landbruk, Natur, Friluftsliv, 

samt Reindrift) hvor oppføring av bygninger som ikke er en del av stedbunden næring 

ikke tillates. Så spørsmålet er her om kommunen vil tillate oppføring av 411 m2 

bebyggelse i område avsatt til LNFR-område hvor slik bygninger ikke tillates etter 

plan. 
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Som nevnt i saksfremlegget har kommunen åpnet opp for at det i områder avsatt i 

kommuneplanens arealdel til spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse (LS) kan 

tillates oppføring av 500 m2 nytt BRA (Bruksareal) på næringsbebyggelse før det 

stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan. Dette er en KAN bestemmelse som 

betyr at det kan være forhold som krever utarbeidelse av reguleringsplan også ved 

mindre arealer. 

 

Spørsmålet blir derfor om kommunen vil åpne for at denne regelen også skal kunne 

gjelde for regulert LNFR-område av kommunens arealplan som ble vedtatt 2. 

september 2019 av Kommunestyret. 

 

Det er ingen unike eller spesielle forhold med fergekaien i Kalak som gjør at en 

dispensasjon fra LNFR-området for oppføring av bebyggelse opp mot 500 m2 BRA 

ikke skaper presedens i kommunens øvrige LNFR-områder. Den eneste begrensningen 

som eventuelt kan tas er at området er i lavereliggende terreng og nært tilknyttet 

eksisterende veinett. 

 

Ut fra størrelsen er det vurdert at 411 m2 BYA ny bebyggelse i et LNFR-område hvor 

det tillates 0 m2 BRA / BYA bebyggelse kommer inn under Pbl § 12-1 tredje ledd for 

større bygge- og anleggstiltak og andre vesentlige virkninger for miljø og samfunn som 

krever reguleringsplan. 

 

En dispensasjon for oppføring av Plasthall vil skape presedens og vesentlig tilsidesette 

gjeldende bestemmelse av kommunens vedtatte kommuneplan (KPL 5438-2016-02). 

Det opprettholdes derfor innstillingen om avslag på dispensasjon etter Pbl § 19-2. 

 

På bakgrunn av fremsatt hastverk i form av avgjørelse før sommeren og siste avsatte 

PTM møte før sommeren. Så er ikke klagen oversendt TFFK til uttalelse i forkant av 

saksbehandlingen. Ut fra kommunens syn vil det ved å oversende vedtaket til TFFK i 

ettertid sikre deres medvirkning. De vil da ha klagerett på kommunens vedtak dersom 

PTM tar klagen til følge og vedtar oppføringen av plasthallen. Det er lagt vekt på at 

TFFK kun har anbefalt i sin uttalelse. 

 

Pkt. 2 – Lagerhallen vil bli den siste bygget som oppføres og i en eventuell reguleringsplan 

ville det ikke vært regulert inn annen bebyggelse en de planlagte bebyggelsene; 

  

Det er greit at dagens planer for SalMar Farming tilsier at det kun er behov for 

oppførte velferdsbygning og det planlagte plasthallen, men dette vil ikke hindre at det i 

fremtiden ikke kan komme dispensasjonssøknader eller behov for endringer som 

medfører at nye søknader må behandles i strid med bestemmelsene i vedtatte 

kommuneplan. 

 

Kommunen kan gi dispensasjon og sette vilkår om at dette er siste bygning som tillates 

oppført og at all videre oppføring må skje etter utarbeidelse av reguleringsplan. 

 

Uavhengig av dette vilkåret vil en innlevering av ny dispensasjonssøknad i området 

fremdeles kreve at kommunen må realitetsbehandle denne i forhold til Pbl kap. 19 om 

dispensasjon og ta stilling til om tillatelse kan gis.  
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Argumentet her vil kun utgjøre et moment i forhold til om kommunen vil tillate 

oppføringer av næringsbebyggelse av en vis størrelse før kravet om utarbeidelse av 

reguleringsplan skal utløses for det regulerte LNFR-området. Slik som kommunen har 

valgt å bruke på de regulert områdene for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse 

(LS) i samme plan. 

 

Pkt. 3 – Utnyttelsesgraden er 9,7 % noe som tilsier at eiendommen fremdeles har spredt 

bebyggelse; 

 

Her vil det være litt det samme som under pkt. 2. Uavhengig om grunneiendommen er 

stor eller liten vil det fremdeles være utnyttelsesgrad større enn 0 % i regulert område 

hvor utnyttelsesgraden for planlagt bebyggelse skal være 0 %. 

 

Se besvarelse pkt. 1 og 2 ovenfor. 

 

Pkt. 4 – Ny hall vil gjøre området ryddigere og penere ved at containere og utstyr blir flyttet 

inn i plasthallen; 

 

Ved oppføringen av lagerhall vil dette medføre at behovet for utvendig lager vil være 

mindre og kanskje ikke behov for. Det sees positivt på at søker ønsker å holde arealene 

ryddige og pene. 

 

Plan- og bygningsloven (Pbl) har allerede bestemmelser som styrer orden på og bruk 

av ubebygd areal. Av Pbl § 28-5 fremgår det at: 

 

«Ubebygd areal i bebygde områder skal holdes i ryddig og ordentlig stand. 

Kommunen kan forby lagring eller annen bruk av ubebygd areal, når det etter 

kommunens skjønn vil gjøre opphold eller ferdsel farlig, virke sterkt 

skjemmende eller være til vesentlig ulempe. Der forhold ved lagring og annen 

bruk eller terreng i nærheten av byggverk kan gjøre opphold og ferdsel farlig, 

kan kommunen pålegge eier å gjennomføre sikringstilstand.» 

 

Som det fremgår av bestemmelsen ovenfor er det krav til at områdene er ryddige og i 

ordentlig stand uavhengig av oppførelsen av lagerhall. Kommunen kan sette vilkår for 

dispensasjonen at ubebygd areal ikke kan nyttes til lagring, men det spørs om dette vil 

etterkommes av for eksempel andre aktører som eventuelt overtar området i fremtiden.  

 

Normalt vil kommunen i planbestemmelser gi føringer for hvordan områdene kan 

nyttes eller ikke nyttes. Ved reguleringsplan kan det lages en bestemmelse om at 

utvendig lagring på området ikke tillates. 

 

Pkt. 5 – Plasthallen vil opprettholde driften og sikre arbeidsplasser. Ansatte får en mye 

bedre bestandig arbeidssituasjon og le mot vær og vind; 

 

Av klagen er det ikke oppgitt nærmere utredning eller beskrivelse av hvordan 

plasthallen opprettholder driften og sikrer arbeidsplasser. Av tolkningen av klagen som 

en helhet sees det ikke at dersom det ikke gis dispensasjon for plasthallen så vil 

SalMar Farming sin drift opphøre og forsvinne. Eller at dette medfører at ansatte sies 

opp.  
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Derimot sees det at lagerhallen vil medføre at større deler av arbeidet som i dag gjøres 

ute vil kunne tas inn i hallen og således skape le mot vær og vind. Dersom lagerhallen 

ikke gis dispensasjon vil fremdeles de ansatte ha mulighet til å komme seg i sikkerhet 

og inn i varmen ved å benytte det tillatte velferdsbygningen, men noe av driften vil 

fremdeles måtte skje utendørs. 

 

 

Av gjennomgangen av mottatte klage sees det ikke at det har fremkommet argumenter av slik 

størrelse eller vekt at innstillingen fra tidligere saksforberedelse endres. Det menes fortsatt at 

det å tillate oppføring av ytterligere 288 m2 BYA lagerhall i tillegg til velferdsbygningen med 

123 m2 i et LNFR-område hvor det ikke tillates oppføring av bebyggelse ved bruk av 

dispensasjon er uheldig. 

 

En tillatelse av dispensasjon vil medføre presedens for de øvrige LNFR-områdene som ligger i 

lavereliggende terreng og nært tilknyttet eksisterende veinett. Det menes at slik større 

utbygging bør skje gjennom utarbeidelse av reguleringsplan i LNFR-områder. 

Reguleringsplanen vil da også klarlegge området som en helhet både for dagens drift, men 

også for fremtidige utvidelser og bruk. Samtidig vil en detaljreguleringsplan påse at 

offentligheten gis mulighet til å medvirke i prosessen. 

 

Slik saken står i dag vil det her kun være et spørsmål om hva enn ønsker som kommune å 

tillate utført via dispensasjon før plankravet skal utløses. Og hva kommunen ønsker å etablere 

i LNFR-område i forhold til størrelse og bruk. 

 

Dersom PTM allikevel ønsker å gi dispensasjon må denne begrunnes godt, da denne vil gi 

føringer for andre tilsvarende dispensasjoner i LNFR-områder. Det bør også vurderes å sette 

vilkår for dispensasjonen slik som fremtidig bebyggelse, utvendige lagringer, osv. Samtidig 

vil vedtaket måtte sendes til TFFK som eventuelt kan klage på kommunens vedtak. 

 

I forrige saksfremlegg ble det gitt oppsett for alternativ vedtak dersom PTM ønsket å gi 

dispensasjon fra gjeldende plan og ikke kreve utarbeidelse av reguleringsplan. Det henvises til 

denne og gjengis derfor ikke i dette vedtaket. PTM bør få med i vedtaket at klagen tas til følge 

og at PTM gir dispensasjon. Vedtaket må som sagt begrunnes godt. 

 

Etter en helhetsvurdering menes det at det ikke er innkommet argumenter som endrer tidligere 

vedtak i PS 22/21 og det anbefales derfor at klagen ikke tas til følge. 
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INNFØRELSE AV BYGGE- OG DELINGSFORBUD FOR NORDLIG DEL AV 

KJØLLEFJORD PÅ GRUNN AV SKREDFARE 

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (PBL) § 28 - ANNET LEDD 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: 143 L4 &00  

Arkivsaksnr.: 21/542    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 27/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 29.06.2021  

 

Innstilling: 

Det varsles om at Lebesby kommune vurderer å fatte vedtak om bygge- og delingsforbud, 

etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 28-1, for området vest for Strandvegen 66 og utover til og 

med Klubben som i dag ikke inngår under eksisterende skredsikringstiltak. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at den påviste skredfaren som er kartlagt for 

området fra Strandvegen 66 og utover mot klubben som ikke er dekt av eksisterende 

skredsikringen har en større fare enn minimumskravet gitt i lovverket. Snø- og steinsprang 

innenfor hele området har utløpslengder og ødeleggende energi helt ned og godt ut i sjøen, og 

dette kan forekomme med returperiode på 100 år, jfr. Skredfarevurdering fra 2020. Området 

innehar ikke tilfredsstillende sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- 

eller miljøforhold, jfr. Pbl § 28-1. 

 

Det gis mulighet for uttalelse for hjemmelshavere / festere som blir berørt av det planlagte 

bygge- og delingsforbudet i forkant av kommunens planlagte bygge- og delingsforbud etter 

Pbl § 28-1, jfr. Forvaltningsloven (Fvl.) § 16. 

 

Det settes frist for innsendelse av uttalelse, senest innen fredag 6. august 2021. 

 

Det er viktig at uttalelsen er godt merket med; navn, adresse, hvilken eiendom det gjelder. 

 

 

Vedlegg: 

1. Skredfarevurdering Kjøllefjord, datert 2. april 2020. 

2. Skredsikringstiltak Foldalbruket, datert 2. april 2020. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Den 2. april 2020 fikk Lebesby kommune utarbeidet en skredfarevurdering av området på 

nordsiden av Kjøllefjord, iht. Pbl og TEK 17. Området som ble vurdert er fra slutten av 

eksisterende skredsikring over bolighus (Strandvegen 66) og utover mot Klubben. 

 

Det er vurdert skredfaren i henhold til krav til sikkerhet mot skred gitt i TEK 17 og plan- og 

bygningsloven. NVEs veileder for kartlegging av skredfare i bratt terreng (8/2014) er lagt til 

grunn. Aktuelt område ligger innenfor akt-somhetsområde for snøskred, steinsprang og jord- 

og flomskred. I henhold til regelverket er det derfor gjennomført kartlegging i felt for å 



  Sak 27/21 

 

 Side 35 av 46   

 

vurdere fare for jordskred, flomskred, snøskred, sørpeskred og steinsprang. Vurderingen inne-

bærer også klimaanalyse, kartanalyse, innhenting av skredhistorikk og skred-modellering.  

 

Rambøll har vurdert faren for skred i henhold til alle sikkerhetsklasser (S1, S2 og S3) gitt i 

TEK 17, og det er med det fastsatt faresoner for skred med gjentaksintervall 100 år, 1000 år 

og 5000 år. 

 

Konklusjonen av vurderingen er at det er fare for skred innenfor området som er vurdert. 

Dimensjonerende skredtype er snøskred og steinsprang.   

 

Basert på modellering og skredhistorikk vurderes det som sannsynlig at snøskred får 

utløpslengder og ødeleggende energi helt ned til sjøen, og at dette kan forekomme med 

returperiode på 100 år. Dette gjelder for hele strekningen som er vurdert. 

 

I hele fjellsiden er det blokkmateriale. Det kan ikke utelukkes at avløste blokker også kan 

settes i bevegelse. Dette kan skje for eksempel dersom de blir truffet av nedfall fra 

overliggende skrenter, eller at de rives med av snøskred.  

Registrert steinspranghendelse er benyttet til kalibrering av modellen for å simulere 

steinsprang. Samtlige resultater viser at utløpslengder når godt ut i sjøen. 

 

Det vurderes at faren for skred innenfor vurderingsområdet er større enn nominell årlig 

sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000. Innenfor disse områdene er det ikke tilfredsstillende 

sikkerhet, i henhold til krav gitt i TEK 17, for byggetiltak i henholdsvis sikkerhetsklasse S1, 

S2 og S3. 

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 28-1 tilfredsstilles ikke kravet om at grunn kan bare 

bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 

eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. 

 

I de tilfeller hvor det har inntruffet faktiske hendelser eller der det foreligger nye 

aktsomhetskart eller annen ny viten, må kommunen ta hensyn til dette i saksbehandlingen.  

 

Kommunen har plikt til å informere om naturfarer som er kjent, særlig der faren ikke 

fremkommer av plangrunnlaget. Kommunen må formidle kjente opplysninger om grunn- og 

miljøforhold til utbyggerne i saker der dette er relevant, jfr. Forvaltningsloven (Fvl.) §§ 11 og 

17 om veiledningsplikten.  

 

Der kommunen vet om en konkret fare, som det ikke er tatt høyde for i søknaden, vil 

kommunen ha plikt til å si fra om denne. Resultatet av saksbehandlingen kan bli avslag, med 

angivelse av faren som begrunnelse. 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune fikk i 2020 utarbeidet skredvurdering for to områder i kommunen. Dette 

var området fra Strandvegen 66 og utover mot Klubben i Kjøllefjord, samt tettstedet Dyfjord. 

Begge disse områdene fikk konstatert skredfare. (Se vedlegg nr. 1) 

 

Dyfjord tas ikke inn her da dette området tas hånd om gjennom pågående utarbeidelse av 

områdeplan / detaljreguleringsplan for Dyfjord området. Skredfaren vil her bli tatt inn i 

bestemmelsene og således tilfredsstille kommunens plikter etter Pbl § 28-1. 
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Etter rettspraksis har kommunen et ansvar for å hindre eller stille krav om sikring der den 

visste eller burde visst at det er fare for skade eller ulempe. Dersom kommunen har påvist at 

det foreligger slik fare, vil det være tiltakshavers ansvar å dokumentere at fare likevel ikke 

foreligger, eller at det kan motvirkes ved sikringstiltak. Når det gjelder sikringstiltak 

begrenses kommunens ansvar seg til å kontrollere at disse er tilstrekkelig til å avverge faren 

eller redusere ulempene til et akseptabelt nivå. Det er tiltakshaver som må dokumentere at 

grunnen eventuelt kan bebygges og at de foreslåtte sikringstiltakene er tilstrekkelig. Dette 

utføres av kvalifiserte foretak med relevant praksis, ellers bør kommunen vurdere uavhengig 

kontroll av sikringstiltakene for å påse at disse er tilstrekkelig. 

 

Når det gjelder området i Kjøllefjord så inneholder dette 3 stk eksisterende reguleringsplaner. 

Disse er: 

 

1. Rpl 194801 Kjøllefjord byplanvedtekter. 

2. Rpl 199801 Kjøllefjord havn nord 1 

3. Rpl 201601 Kjøllefjord ytre havn. 

 

Det er kun reguleringsplanen for Kjøllefjord ytre havn som i dag tar hensyn til skredfaren for 

området. Her er det innregulert at det ikke gis tillatelse for tiltak på land før området er 

tilfredsstillende sikret. 

 

De to øvrige planene har ikke bestemmelser som tar hensyn til den stadfestede skredfaren for 

området. Disse fremviser i dag byggegrunn som kan omsøkes bebygd. 

 

Som konklusjonen på skredvurderingen er beskrevet ovenfor er det: 

Det vurderes at faren for skred innenfor vurderingsområdet er større enn nominell 

årlig sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000. Innenfor disse områdene er det ikke 

tilfredsstillende sikkerhet, i henhold til krav gitt i TEK 17, for byggetiltak i henholdsvis 

sikkerhetsklasse S1, S2 og S3. 

 

Kommunen vil derfor på bakgrunn av dette bli nødt til å avslå alle søknader som innsendes til 

Lebesby kommune som ikke inneholder dokumentasjon for at byggegrunn er tilfredsstillende 

sikret mot skred. 

 

Siden fareområdet ikke fremgår av reguleringsplanene for området har kommunen følgende 

alternativer: 

 

 Vedta midlertidig forbud mot tiltak, jfr. Pbl § 13-1 (i påvente av ny plan innen 4 år av 

vedtatt midlertidig forbud.) 

 Nedlegge bygge- og deleforbud, jfr. Pbl § 28-1 annet ledd (tidsubestemt inntil området 

er tilfredsstillende sikret.) 

 Stille særlige krav (sikringstiltak) til byggegrunn, bebyggelse mv., jfr. Pbl § 28-1 annet 

ledd. 

 Gi avslag på byggesøknad, jfr. Pbl § 28-1 første ledd. 

 

Ut fra alternativene menes det at første punkt om nedleggelse av midlertidig forbud etter Pbl § 

13-1 ikke bør benyttes. Siden denne krever utarbeidelse av reguleringsplan innen 4 år. Vil det 
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kreves bevilgning og ekstra ressurser for å gjennomføre arbeidet innenfor tidsfristen. Samtidig 

er det tungt å forlenge fristen dersom reguleringsplanen ikke utarbeides. 

 

Når det gjelder tredje punkt om å stille krav (sikringstiltak) for byggegrunn, bebyggelse mv. 

Kommunen har fått utarbeidet skredvurdering av området fra fagkyndige personell det vil 

derfor ikke være behov for ytterligere undersøkelser eller dokumentasjon. Kommunen er også 

begrenset i forhold til vilkår som kan settes. Kommunen kan ikke gi tillatelse på vilkår av at 

det foreligger uttalelse fra f.eks. geoteknisk sakkyndig før deling eller igangsetting. Tillatelse 

på vilkår vil ikke innebære en avklaring av de sikkerhetshensyn som Pbl § 28-1 skal ivareta. 

 

De vilkår som gis må ha direkte sammenheng med den foreliggende fare eller ulempe. 

Kommunen har ikke adgang til å gi bygge- og / eller deletillatelse på betingelse av at 

tiltakshaver bebygger grunnen på eget ansvar. 

 

Av veiledningen til Byggeteknisk forskrift (TEK17) § 7-3 Sikkerhet mot skred fremgår det til 

annet ledd at sikkerhetskravene i annet ledd kan oppnås ved å plassere byggverket utenfor 

område, slik at sannsynligheten for skred er mindre enn minstekravet i forskriften, eller ved 

sikringstiltak som reduserer sannsynligheten for skred mot byggverk og tilhørende uteareal, 

eller ved å dimensjonere og konstruere byggverk slik at det tåler belastningene et skred kan 

medføre. Der det er praktisk mulig bør en velge første alternativet, det vil si å plassere 

byggverket utenfor området slik at sannsynligheten for skred er mindre enn minstekravet i 

forskriften. 

 

Forutsetningen for å plassere byggverket i område der sannsynligheten for skred er større enn 

minstekravet i forskriften, er at det gjennomføres sikringstiltak som reduserer sannsynligheten 

for skred mot byggverket og tilhørende uteareal, til det nivået som er angitt i forskriften, eller 

ved å dimensjonere og konstruere byggverket slik at det tåler belastningene et skred kan 

medføre. 

 

Bygninger kan dimensjoneres til å tåle krefter fra skred dersom skredlastene ikke er for store. 

Maksimal skredlast bør ikke være større anslagsvis 50 kPa. 

 

Samtidig med skredvurderingen ble det gjennomført forprosjektering av sikringstiltak for å 

redusere skredfaren. Denne gav et grovt kostnadsoverslag på ca. kr. 85 mill. +/- 30 % for 

sikring til og med Foldalbruket. Det resterende området vest for Foldalbruket ble anslått til ca. 

kr. 99 mill. +/- 30 %. 

 

Derfor menes det at tredje punkt også er uegnet som behandlingsmetode for skredområdet i 

Kjøllefjord. 

 

Per i dag vil behandlingen for området skje ved avslag etter Pbl § 28-1 for alle byggesaker 

hvor det ikke er dokumentert kompenserende tiltak som oppnår tilstrekkelig sikkerhet som 

angitt under fjerde punkt. Dette betyr at innbygger vil bli ilagt gebyr etter vedtatt 

gebyrregulativ for så å få avslag på sin søknad. Kommunen kan kun anbefale at søknad ikke 

innsendes uten at denne inneholder kompenserende tiltak, da øvrige søknader vil bli avslått. 

 

Behandling etter fjerde punkt vil være mulig, men de som ikke tilfredsstiller kompenserende 

tiltak vil bli forelagt gebyr og resultatet blir avslag. Saksbehandlingen krever ressurser og 

dersom det velges å frita gebyr må øvrige innbyggere dekke disse kostnadene gjennom sine 



  Sak 27/21 

 

 Side 38 av 46   

 

byggesaker. Dette da gebyret inngår under selvkost hvor avdelingens samlede utgifter skal 

dekkes via gebyr. 

 

På bakgrunn av ovenstående menes det at lebesby kommune bør nedlegge bygge- og 

delingsforbud etter Pbl § 28-1 annet ledd inntil området er tilstrekkelig sikret. 

 

Pbl § 28-1 skal sikre at det ikke oppstår fare for liv og helse, ulemper eller verditap som følge 

av utbygging av områder der natur- og miljøforhold tilsier at arealene ikke bør bebygges, eller 

at det må gjøres særlige tilpasninger før utbygging. Bestemmelsen gjelder både på regulert og 

uregulert grunn, og gjelder foran reguleringsplanen dersom planen ikke ivaretar kravet til 

sikkerhet. 

 

Med «miljøforhold» menes støy, luftforurensning mv. som kan utgjøre fare for liv og helse. 

«Naturforhold» peker mot fare for ras, flom og usikre grunnforhold mv. Bestemmelsen 

omfatter ikke bare fare, men også vesentlige ulemper som reduserer livskvaliteten til brukerne 

av tiltaket. Bestemmelsen skal ikke bare ivareta liv og helse, men også fare for verditap, i 

form av skade på tiltak og dets interiør og verdier som oppbevares i den. Kravene til sikkerhet 

er for enkelte elementer presisert i byggeteknisk forskrift (TEK17). 

 

Kommunen har en plikt til å reagere der det søkes om utbygging eller opprettelse av ny 

eiendom i et område som kommunen vet eller burde vite faller inn under bestemmelsens 

virkeområde. 

 

Kravene til sikkerhet mot naturpåkjenning ved utvidelser og ved endring av eksisterende 

bebyggelse er de samme som for nybygg. 

 

Det betyr at arbeider på et eksisterende bygg ikke kan gjennomføres der flom og skred kan 

skje oftere enn det dagens lov og forskrift aksepterer for nybygg. Ny viten og nye 

kartlegginger har medført at vi i dag har større kunnskap om fareområder. Videre er kravene 

til sikkerhet mot naturpåkjenninger relativt nye i forhold til mye av den eksisterende 

bygningsmassen. Mange eldre bygg er derfor lovlig plassert i områder hvor de i dag ikke ville 

bli tillatt satt opp. 

 

I praksis kan dette innebære at bygg som allerede ligger i et fareområde ikke kan bli utvidet 

eller ombygd fordi dagens krav til sikkerhet mot flom og skred ikke er oppfylt. Også ved 

gjenoppbygging etter brann eller annen skade gjelder samme krav til sikkerhet som for 

nybygg. 

 

Alminnelig vedlikehold kan man imidlertid gjøre uavhengig av krav til sikkerhet mot 

naturpåkjenninger. Alminnelig vedlikehold er ikke omfattet av plan- og bygningsloven (Pbl). 

 

Et viktig formål med regelverket er å forhindre farlige situasjoner i sammenheng med 

byggetiltak i fareområder. Hensynet til personsikkerheten er et overordnet prinsipp i 

regelverket. Balansegangen mellom hensynet til personsikkerheten og lokalsamfunnets 

muligheter til naturlig samfunnsutvikling kan være svært vanskelig. Når et område er kartlagt 

som et fareområde, vil det oppstå situasjoner hvor regelverket gjør det vanskelig, og i ytterste 

fall umulig, å tillate enkelte byggetiltak fordi det ikke foreligger tilfredsstillende sikkerhet for 

menneskeliv. Dette kan lett oppfattes som urimelig for de som allerede bor i området eller 

bruker området. 
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I de tilfeller der kommunen vurderer å fatte vedtak om forbud mot bebyggelse etter Pbl § 28-1 

skal det gis forhåndsvarsel om dette til berørte hjemmelshaver med frist for uttalelse, jfr. 

Forvaltningsloven (Fvl.) § 16.  

 

Forbudet kan gjelde en enkelt tomt eller eiendom eller et større område. Forbudet må være 

tydelig avgrenset i kommunens kartdatabase eller kartverk. Forbud etter Pbl § 28-1 medfører 

ingen reguleringsplikt for kommunen.  

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at den påviste skredfaren som er kartlagt for 

området fra Strandvegen 66 og utover mot klubben som ikke er dekt av eksisterende 

skredsikringen har en større fare enn minimumskravet gitt i lovverket. Snø- og steinsprang 

innenfor hele området har utløpslengder og ødeleggende energi helt ned og godt ut i sjøen, og 

dette kan forekomme med returperiode på 100 år, jfr. Skredfarevurdering fra 2020. Området 

innehar ikke tilfredsstillende sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- 

eller miljøforhold, jfr. Pbl § 28-1. 

 

Det anbefales derfor at det gis ut varsel om at kommunen vurderer å fatte vedtak om bygge- 

og delingsforbud etter Pbl § 28-1 i plan- og bygningsloven for området fra Strandvegen 66 og 

utover mot Klubben. 
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37/1 - SØKNAD OM ETABLERING AV FESTETOMT FOR LAGRING OG 

ADKOMST I KJØLLEFJORD 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 37/1  

Arkivsaksnr.: 21/438    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 28/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 29.06.2021  

 

Innstilling: 

1. Det vises til deres søknad om deling, etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-1 m), for 

fradeling av parsell på eiendommen gnr. 37 bnr. 1 på nordsiden av Kjøllefjord. 

Området planlegges benyttet til lagring og adkomst for søkers eiendom gnr. 37 bnr. 15. 

 

2. Søknad om deling, etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-1 m), for fradeling av 

parsell til lagring og adkomst på eiendommen gnr. 37 bnr. 1 avslås, jfr. Pbl § 28-1. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at den påviste skredfaren som er 

kartlagt for området fra Strandvegen 66 og utover mot klubben som ikke er 

dekt av eksisterende skredsikringen har en større fare enn minimumskravet gitt 

i lovverket. Snø- og steinsprang innenfor hele området har utløpslengder og 

ødeleggende energi helt ned og godt ut i sjøen, og dette kan forekomme med 

returperiode på 100 år, jfr. Skredfarevurdering fra 2020. Området innehar ikke 

tilfredsstillende sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- 

eller miljøforhold, jfr. Pbl § 28-1. 

 

 

3. KLAGERETT 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til Statsforvalteren. 

Klagen skal være skriftlig og sendes til Lebesby kommune. 

 

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

 

Det skal klart fremgå av klagen hvem som klager og kontaktinformasjon. Dersom 

klagen fremsettes av flere parter skal det fremgå hvem som representerer klagerne og 

kontaktinformasjon. 

 

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

de grunner som anføres klagen. 
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Vedlegg: 

1. Delingssøknad – festetomt for lagring og adkomst, datert 28.4.2021. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt søknad om deling, etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-1 

m), for fradeling av parsell på eiendommen gnr. 37 bnr. 1 på nordsiden av Kjøllefjord. 

Området planlegges benyttet til lagring og adkomst for søkers eiendom gnr. 37 bnr. 15. 

 

Opplysninger fra søknad / matrikkelen: 

Søker:   Finnmarkseiendommen, Postboks 133, 9811 Vadsø 

Tiltakshaver:  Arild Olsen, Postboks 224, 9790 Kjøllefjord 

Beliggenhet:  gnr. 37 bnr. 1, ved kullkaia i Kjøllefjord 

Koordinat:  Euref89 UTM 35, N – 7 872 132, Ø – 512 432 

 

Begrunnelse fremsatt i søknad: 

 

 
 

Planstatus for området: 

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Kjøllefjord havn nord (Rpl 5438-1998-01) 

hvor området er regulert til havneområde. Det er følgende bestemmelse som gjelder for 

området: 

 

 
 

Som det fremgår av reguleringsplanen sin bestemmelse § 4.3 kreves det at området skal 

benyttes til allmennyttig havneområde. Det kan tillates oppføring av lagerbygninger for gods, 

industri og allmenne lagerbygninger for fiskeflåten. 

 

Det stilles i § 4.3 c) krav om at den ubebygde delen av området tillates ikke nyttet til lagring. 

Som da betyr at ønsket bruk av tomten til lager uten bebyggelse er avhengig av dispensasjon 

etter Pbl § 19-1 for å kunne etableres. 
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Kommunens utførte skredvurdering av området: 

Den 2. april 2020 fikk Lebesby kommune utarbeidet en skredfarevurdering av området på 

nordsiden av Kjøllefjord, iht. Pbl og TEK 17. Området som ble vurdert er fra slutten av 

eksisterende skredsikring over bolighus i Strandvegen 66 og utover mot Klubben. 

 

Det er vurdert skredfaren i henhold til krav til sikkerhet mot skred gitt i TEK 17 og plan- og 

bygningsloven. NVEs veileder for kartlegging av skredfare i bratt terreng (8/2014) er lagt til 

grunn. Aktuelt område ligger innenfor akt-somhetsområde for snøskred, steinsprang og jord- 

og flomskred. I henhold til regelverket er det derfor gjennomført kartlegging i felt for å 

vurdere fare for jordskred, flomskred, snøskred, sørpeskred og steinsprang. Vurderingen inne-

bærer også klimaanalyse, kartanalyse, innhenting av skredhistorikk og skred-modellering.  

 

Rambøll har vurdert faren for skred i henhold til alle sikkerhetsklasser (S1, S2 og S3) gitt i 

TEK 17, og det er med det fastsatt faresoner for skred med gjentaksintervall 100 år, 1000 år 

og 5000 år. 

 

Konklusjonen av vurderingen er at det er fare for skred innenfor området som er vurdert. 

Dimensjonerende skredtype er snøskred og steinsprang.   

 

Basert på modellering og skredhistorikk vurderes det som sannsynlig at snøskred får 

utløpslengder og ødeleggende energi helt ned til sjøen, og at dette kan forekomme med 

returperiode på 100 år. Dette gjelder for hele strekningen som er vurdert. 

 

I hele fjellsiden er det blokkmateriale. Det kan ikke utelukkes at avløste blokker også kan 

settes i bevegelse. Dette kan skje for eksempel dersom de blir truffet av nedfall fra 

overliggende skrenter, eller at de rives med av snøskred.  

Registrert steinspranghendelse er benyttet til kalibrering av modellen for å simulere 

steinsprang. Samtlige resultater viser at utløpslengder når godt ut i sjøen. 

 

Det vurderes at faren for skred innenfor vurderingsområdet er større enn nominell årlig 

sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000. Innenfor disse områdene er det ikke tilfredsstillende 

sikkerhet, i henhold til krav gitt i TEK 17, for byggetiltak i henholdsvis sikkerhetsklasse S1, 

S2 og S3. 

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 28-1 tilfredsstilles ikke kravet om at grunn kan bare 

bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 

eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. 

 

Reindrift: 

Tiltaket er tenkt plassert i området til Reinbeitedistrikt 9 (Rbd 9). AV kartløsningen Kilden fra 

skog og landskap fremgår det at det aktuelle området ligger utenfor alle reindriftsformål.  

 

Det er ikke avklart hvordan dette tiltaket berører området, men det er her snakk om fradeling 

av tomt for lager på et område som er regulert til bebyggelse. Det vil ikke være 

reindriftsmessige interesser som bli berørt. 

 

Kulturminner: 
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Lebesby kommune er ikke kjent med at det finnes registrerte kulturminner på området tenkt 

benyttet til tiltaket. Søk er utført på gnr/ bnr/ fnr i Riksantikvarens kulturminnebase og 

Matrikkelens SEFRAK-register. 

 

Samfunnssikkerhet: 

Omsøkte område ligger i et område som ansees for utenfor fare for sørpeskred, jordskred og 

flomskred. 

 

Det er faren for skred innenfor vurderingsområdet er større enn nominell årlig sannsynlighet 

1/100, 1/1000 og 1/5000. Innenfor disse områdene er det ikke tilfredsstillende sikkerhet, i 

henhold til krav gitt i TEK 17, for byggetiltak i henholdsvis sikkerhetsklasse S1, S2 og S3. 

 

Det vises til gjennomført skredvurdering for området. 

  

Allmenne friluftsinteresser: 

Det ønskede området ligger mellom eksisterende vei og sjøen. Denne er rimelig avskilt fra 

veiarealet og det sees derfor ikke at det foreligger allmenne friluftsinteresser som blir berørt 

av fradelingen. 

 

Naturmangfold, naturmiljø og landskap: 

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

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

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

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

fremgå av beslutningen.  

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

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

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

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

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

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

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

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

Det er registrert følgende oppføring av arter i distriktet:  

 

 EN – Sterkt truet, Krykkje «Rissa tridactyla» 

 NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

 NT – Nær truet, Ærfugl «Somateria mollissima»  

 

Karttjenestene «Artskart» og «Naturbase» viser at det er arter i det aktuelle området. 

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

finnes arter eller naturtyper direkte knyttet til området. Kravet etter § 8 om at saken 

skal basere seg på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.  
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§ 9 Føre-var-prinsippet  

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

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

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

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

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Det planlagte tiltaket vil skje i et område som allerede er berørt i form av bygninger. 

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 gjelder fradeling i et område som er i bruk 

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 eiendom 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 er allerede i bruk i dag. Utfra dette menes det at det benyttes 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som gir det beste samfunnsmessige 

resultatet. 
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Konklusjon:  

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

vil medføre en negativ innvirkning på Naturmangfoldet. Dette da områdene er i bruk 

og dette ikke vil endre seg i forhold til tiltaket. 

 

Vannforskriftens § 12: 

For å sikre god økologisk og kjemisk vannkvalitet i overflatevann setter EUs rammedirektiv 

for vann gjennom vannforskriften, krav til forvaltning av vannforekomster.  

 

Tiltaket ligger inntil følgende vannforekomst(er):  

 

- Kjøllefjorden (ID; 0422020900-C).  

Denne forekomsten (kystvann) er registrert med følgende:  

 «Moderat» Økologisk tilstand  

 «Dårlig» Kjemisk tilstand  

 

Miljømålet er å opprettholde dagens nivåer og på sikt oppnå tilstand «God».  

 

Vannforskriften § 12 skal vurderes når det fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye 

inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene i vannforskriften ikke nås, eller 

at tilstanden forringes. § 12 sier at «ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst kan 

gjennomføres selv om dette medfører at miljømålene i §§ 4-6 ikke nås eller at tilstanden 

forringes, dersom dette enten skylders  

 

a) nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller endret nivå 

i en grunnvannsforekomst, eller  

b) ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i miljøtilstanden i en vannforekomst 

fra svært god til god tilstand.»  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke det å fradele eiendommen endre vannforekomstens 

fysiske beskaffenhet, variasjon i vannføring, strømningsforhold osv. De biologiske påvirkning 

og fysiske inngrep er vurdert til små og liten påvirkningsgrad da det omsøkte området allerede 

er bebygd og tatt i bruk. Samt at fradelingen ikke skal medføre forurensning og spredning av 

partikler i vann (turbiditet).  

 

Det vil derfor ikke være behov for vurdering etter vannforskriften § 12. 

 

Vurdering: 

Pbl § 28-1 skal sikre at det ikke oppstår fare for liv og helse, ulemper eller verditap som følge 

av utbygging av områder der natur- og miljøforhold tilsier at arealene ikke bør bebygges, eller 

at det må gjøres særlige tilpasninger før utbygging. Bestemmelsen gjelder både på regulert og 

uregulert grunn, og gjelder foran reguleringsplanen dersom planen ikke ivaretar kravet til 

sikkerhet. 

 

Med «miljøforhold» menes støy, luftforurensning mv. som kan utgjøre fare for liv og helse. 

«Naturforhold» peker mot fare for ras, flom og usikre grunnforhold mv. Bestemmelsen 

omfatter ikke bare fare, men også vesentlige ulemper som reduserer livskvaliteten til brukerne 

av tiltaket. Bestemmelsen skal ikke bare ivareta liv og helse, men også fare for verditap, i 
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form av skade på tiltak og dets interiør og verdier som oppbevares i den. Kravene til sikkerhet 

er for enkelte elementer presisert i byggeteknisk forskrift (TEK17). 

 

Av veiledningen til Byggeteknisk forskrift (TEK17) § 7-3 Sikkerhet mot skred fremgår det til 

annet ledd at sikkerhetskravene i annet ledd kan oppnås ved å plassere byggverket utenfor 

område, slik at sannsynligheten for skred er mindre enn minstekravet i forskriften, eller ved 

sikringstiltak som reduserer sannsynligheten for skred mot byggverk og tilhørende uteareal, 

eller ved å dimensjonere og konstruere byggverk slik at det tåler belastningene et skred kan 

medføre. Der det er praktisk mulig bør en velge første alternativet, det vil si å plassere 

byggverket utenfor området slik at sannsynligheten for skred er mindre enn minstekravet i 

forskriften. 

 

Pbl § 28-1 skal sikre at det ikke oppstår fare for liv og helse, ulemper eller verditap som følge 

av utbygging av områder der natur- og miljøforhold tilsier at arealene ikke bør bebygges, eller 

at det må gjøres særlige tilpasninger før utbygging.  

 

Kommunen har en plikt til å reagere der det søkes om utbygging eller opprettelse av ny 

eiendom i et område som kommunen vet eller burde vite faller inn under bestemmelsens 

virkeområde. 

 

Et viktig formål med regelverket er å forhindre farlige situasjoner i sammenheng med 

byggetiltak (Gjelder både byggverk og eiendom) i fareområder. Hensynet til personsikkerheten er et 

overordnet prinsipp i regelverket. Balansegangen mellom hensynet til personsikkerheten og 

lokalsamfunnets muligheter til naturlig samfunnsutvikling kan være svært vanskelig. Når et 

område er kartlagt som et fareområde, vil det oppstå situasjoner hvor regelverket gjør det 

vanskelig, og i ytterste fall umulig, å tillate enkelte byggetiltak fordi det ikke foreligger 

tilfredsstillende sikkerhet for menneskeliv. Dette kan lett oppfattes som urimelig for de som 

allerede bor i området eller bruker området. 

 

Søknaden inneholder ingen dokumentasjon for sikringstiltak som viser at eiendommen er 

planlagt sikret i forhold til påvist skredfare. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering menes det at den påviste skredfaren som er kartlagt for 

området fra Strandvegen 66 og utover mot klubben som ikke er dekt av eksisterende 

skredsikringen har en større fare enn minimumskravet gitt i lovverket. Snø- og steinsprang 

innenfor hele området har utløpslengder og ødeleggende energi helt ned og godt ut i sjøen, og 

dette kan forekomme med returperiode på 100 år, jfr. Skredfarevurdering fra 2020. Området 

innehar ikke tilfredsstillende sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- 

eller miljøforhold, jfr. Pbl § 28-1. 

 

For øvrig vises det til utredningen av skredfaren i sak: 21/542 hvor kommunen vurderer 

nedleggelse av bygge- og delingsforbud etter Pbl § 28-1. 

 

Det anbefales derfor at søknaden om etablering av festetomt avslås på bakgrunn av den 

kartlagte skredfaren for området som viser at området ikke tilfredsstiller minimumskravet til 

sikker grunn. 

 

 

 


