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Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

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

rivning av eksisterende fritidshytte og oppføring av ny fritidshytte med uthus og 

grillhytte på eiendommen gnr. 31 bnr. 6 ved Ørntind. Det aktuelle området ligger 

innenfor LNFR-område i gjeldende kommuneplan. 

 

2. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (KPL 5438-2016-02) sin bestemmelse § 4.1 

for LNFR-område for riving av eksisterende fritidshytte og oppføring av ny fritidshytte 

med uthus og grillhytte på eiendommen gnr. 31 bnr. 6 ved Ørntind innvilges, jfr. Pbl § 

19-2 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det planlagte tiltak ved riving av 

eksisterende hytte for oppføring av ny hytte med uthus og grillhytte ikke vil vesentlig 

tilsidesette formålet med bestemmelsen gitt i gjeldende kommuneplan, samt formålet 

gitt i plan- og bygningsloven (Pbl) § 1-1. Det er vurdert at fordelene med tiltaket med 

tanke på konstruksjon og sikkerhet er større enn de ulemper som skapes ved 

dispensasjon fra bestemmelsene om LNFR-område. Det tillegges spesielt stor vekt at 

sentrale myndigheter ikke har uttalt seg negativt til dispensasjonen. 

 

3. Vilkår for dispensasjon: 
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 Dispensasjon etter Pbl § 19-2 faller bort dersom det ikke er søkt byggetillatelse 

etter plan- og bygningsloven kap. 20 innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, jfr. Pbl 

§ 21-9. Dette betyr at det ikke er tillatt å igangsette søknadspliktige tiltak før 

byggesøknad er innlevert kommunen og gyldig byggetillatelse er gitt. 

 Ved byggesøknad skal plasseringen av bygningene på eiendommen gnr. 31 bnr. 

6 være utenfor sikringssonen for kulturminnet ID 274595 i tråd med uttalelse fra 

Sametinget i brev datert 22.1.2021. 

 Det tillates oppført bygninger i en etasje og med følgende størrelser; Fritidshytte 

(BYA – 70 m
2
), uthus (BYA – 22 m

2
) og en grillhytte (BYA – 10 m

2
). Og øvrige 

høyder i tråd med bestemmelser for fritidsbebyggelse i kommuneplanen, samt 

illustrasjoner i søknad om dispensasjon. 

 Statsforvalteren i Troms og Finnmark ber også om at det tas hensyn til at 

eiendommen ligger i et område betegnet som oppsamlingsområde for rein hvor 

den samles midlertidig under innsamling til flytting, kalvemerking, skilling eller 

slakt. Det bes om at det holdes god dialog med lokal reinbeitedistrikt nr. 9. 

 Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende 

reguleringsplan/arealplan for området og gjeldende lover med tilhørende 

forskrifter. 

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

 

4. Aktsomhetsplikten: 

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

kulturminne på en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd (Ingen må - 

uten at det er lovlig etter § 8 - sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, 

grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme 

automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. ) - skal melding 

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

berøre kulturminnet. Melding sendes Troms og Finnmark fylkeskommune og 

Sametinget, jfr. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven), § 8. 

 

5. Klagerett:  

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

Klagen skal sendes Lebesby kommune.  

 

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

 

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

de grunner som anføres klagen. 
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