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Arkivsak: 18/348   

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING AV 

NÆRINGSDEL TIL LELIGHET  

 

 

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

datert 20.3.2018, fra reguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022200501). Søknaden 

gjelder dispensasjon fra planbestemmelsen § 4.1.18 c) om at eksisterende bebyggelse 

som inneholder forretningslokaler i gateplan ikke skal kunne få godkjent 

bruksendring uten særskilte grunner. 

 

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

bestemmelse § 4.1.18 c) for bruksendring av kjelleretasje til leilighet på eiendommen 

gnr. 36 bnr. 242, jfr. Pbl § 19-2. 

 

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

særskilte grunner for å tillate at kjeller benyttes til boligformål fremfor kravet i 

gjeldende reguleringsplan. Dette da bygget opprinnelig var oppført som tomanns-

bolig, og det ikke formelt sett forelå tillatelse for bruksendring til forretningslokale i 

ettertid. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen: 

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis ikke det er omsøkt byggetillatelse for 

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

 

4. Klagerett 

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

Klagen skal sendes Lebesby kommune. 

 

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

 

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

og de grunner som anføres klagen. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, datert 20.3.2018. 

2. Situasjonskart. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

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

19-1, fra reguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022200501). Søknaden gjelder dispensasjon 



fra planbestemmelsen § 4.1.18 c) om at eksisterende bebyggelse som inneholder 

forretningslokaler i gateplan skal ikke kunne få godkjent bruksendring uten særskilte grunner.  

 

Opplysninger fra Matrikkelen: 

Søker:   Miia Siltasalmi, Strandvegen 136B, 9790 Kjøllefjord. 

Beliggenhet:  gnr. 36 bnr. 242, Strandvegen 136 B i Kjøllefjord. 

Koordinat:  Euref89 UTM 35, N – 7 871 414, Ø – 512 974 

 

Planstatus for området: 

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

aktuelle området regulert til område for bolig- / forretningsformål BF 3. Med følgende 

bestemmelser: 

 

§ 4.1.18 c) 

Eksisterende bebyggelse som inneholder forretningslokaler i gateplan skal ikke kunne 

få godkjent bruksendring uten særskilte grunner. Som særskilte grunner gjeler ikke 

manglende leietakere over kortere periode enn ett år. Ei heller behov for utvidelse av 

byggets beboelige areal. 

 

Søker ønsker å omgjøre planet mot gateplanet fra næringsdel til egen boenhet. Dette vil kreve 

dispensasjon fra bestemmelsens § 4.1.18 c). 

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse: 

«I reguleringsplan står det at planet mot gateplanet skal være næringsdel, men det 

ønskes og gjøres om til egen boenhet. 

 

Naboen i vertikalboligen har boenhet i kjelleren. Ingen forespørsler fra næringslivet 

om utleie. Gi mulighet til barna å komme hjem etter endt utdanning, uten å måtte leie. 

Lokalet er uegnet til næring, ingen lagringsplass.» 

 

Reindrift: 

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

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

omsøkte området ligger innenfor et regulert område for hyttebebyggelse. 

 

Kulturminner: 

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

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

SEFRAK-register. Området er allerede bebygd med hytte som planlegges revet og oppføring 

av ny hytte på samme sted, men med endret møneretning. 

 

Samfunnssikkerhet: 

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

utglidning og skredfare. Det er heller ikke naturlige eller menneskeskapte forhold som 

medfører fare for helse og sikkerhet som kommunen kjenner til. 

 

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

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slik foreligger. 

 



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

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

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

forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter 

første punktum skal fremgå av beslutningen.  

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig 

bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse 

og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

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

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

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

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

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

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

 

CR – Kritisk truet, Lomvi «Uria aalge» 

EN – Sterkt truet, Krykkje «Rissa tridactyla» 

VU – Sårbar, Speilskjell «Yoldia amygdalea» 

VU – Sårbar, Teist «Cepphus grylle» 

VU – Sårbar, Hekkemåke «Chroicocephalus ridibundus» 

VU – Sårbar, Lunde «Fratercula arctica» 

VU – Sårbar, Ismåke «Pagophila eburnea» 

NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus» 

NT – Nær truet, Havelle «Clangula hyemalis» 

NT – Nær truet, Tyvjo «Stercorarius parasiticus»  

 

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

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

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

bruk og bebygd. Kravet etter § 8 om at saken skal basere seg på eksisterende og 

tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.  

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

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

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

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

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

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Saken gjelder dispensasjon for bruksendring av næringsdel til boenhet i eksisterende 

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

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

kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 



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

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

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

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

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

økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

 

Vurdering:  

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

Saken gjelder dispensasjon for bruksendring fra næringsdel til boenhet i et område 

som allerede er tatt i bruk. Området er i dag i bruk og planlagte tiltak vil ikke 

vesentlig forverre situasjonen for økosystemet i området. Når det gjelder belastningen 

sees det ikke at dispensasjon for endring av møneretning vil øke belastningen i 

forhold til i dag.  

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

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

skadens karakter.  

 

Vurdering:  

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

bruksendre næringsdel til boenhet innenfor eksisterende bygning vil ikke medføre 

noen miljøforringelse da området allerede er i bruk i dag. 

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

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

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

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

beste samfunnsmessige resultater.  

 

Vurdering:  

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

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som gir det beste samfunnsmessige 

resultat.  

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon for bruksendring 

fra næringsdel til boenhet ikke vil medføre en vesentlig negativ innvirkning på 

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

tiltaket. 

 

 

Vurdering: 

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

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

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

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

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



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

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

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

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

 

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

19-1, fra reguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022200501). Søknaden gjelder dispensasjon 

fra planbestemmelsen § 4.1.18 c) om at eksisterende bebyggelse som inneholder 

forretningslokaler i gateplan skal ikke kunne få godkjent bruksendring uten særskilte grunner.  

 

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

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

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

enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. I gjeldende reguleringsplan er området 

regulert til område for bolig- / forretningsformål BF 3. Ut fra planbestemmelsens § 4.1.18 c) 

kreves det at eksisterende bebyggelse som inneholder forretningslokaler i gateplan ikke skal 

kunne bruksendre dette uten særskilte grunner. Av kommunens byggesaksarkiv fremgår det 

at bygget opprinnelig ble oppført i ca. 1958-1960 da som en tomanns-bolig. Det kan ikke sees 

at den senere tids bruk som forretning har formelt sett vært søkt bruksendring for. 

 

Fordeler med tiltaket: 

 Bygget oppført som tomanns-bolig uten forretningsdel 

 Utnyttelse av arealet til leilighet. 

 Sikrer inntekt, lav etterspørsel etter forretningslokaler i Kjøllefjord. 

 Arealet hos nabo er i dag boligformål og ikke benyttet til forretningsformål. 

 

Ulemper med tiltaket: 

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

av Kjøllefjord. 

 Innskrenkning av sentrumsområde. 

 Presedens. 

 

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

eksisterende bebyggelse som inneholder forretningslokaler i gateplan ikke skal kunne få 

godkjent bruksendring uten særskilte grunner. Den aktuelle bygningen ble opprinnelig 

oppført som tomanns-bolig uten forretningsdel. Det er heller ikke funnet søknader heller 

tillatelser utstedt fra Lebesby kommune for forretningsareal ved bygningen.  

 

I forholdet til presedens så vil det kunne være flere bygninger som tidligere har hatt 

boligformål, men det vil ikke skape presedens der arealet var godkjent til forretning eller det 

er formelt bruksendret arealet til forretningslokale. Det anses derfor ikke at enn eventuell 

dispensasjon for bruksendring som fastslår tidligere bruk av arealet til boligformål vesentlig 

vil skape presedens for resten av området. 

 

I bestemmelsen står det også at som særskilte grunner gjelder ikke manglende leietakere over 

kortere periode enn ett år. Ei heller behov for utvidelse av byggets beboelige areal. Det 

fremstår derfor av bestemmelsen at eksisterende bebyggelse hvor arealet blir stående tomt i 

mer enn ett år kan gis særskilte grunner for bruksendring, samt at dersom arealet benyttes til 

annet formål enn å utvide byggets beboelige areal så vil det kunne gis bruksendring. Det er 



lav etterspørsel etter lokaler for forretninger i Kjøllefjord pr. dags dato, men derimot er det 

større etterspørsel etter leiligheter for etablerte og tilreisende innbyggere. 

 

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

grunner for å tillate at kjeller benyttes til boligformål fremfor kravet i gjeldende 

reguleringsplan. Dette da bygget opprinnelig var oppført som tomanns-bolig og det ikke 

formelt sett forelå tillatelse for bruksendring til forretningslokale i ettertid. 

 

Det anbefales derfor at dispensasjonen for bruksendring til boligformål innvilges. 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


