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Arkivsak: 16/1549   

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV 3 STK 

GAPAHUKER I OMRÅDET RUNDT KUNES  

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

  

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon for punktfeste for oppføring av 3 stk 

gapahuker i området rundt Kunes i Lebesby kommune. En er plassert ut mot 

Leirbukta og de to resterende er tenkt plassert innover langs Sørelvdalen mot fjellene 

syd for Kunes. Dispensasjonen gjelder fra kommunens arealplan område LNF-C sone 

for oppføring av punktfeste og gapahuk på tre lokaliteter på eiendommen gnr. 15 bnr. 

1 ved Kunes.  
 

2. Det innvilges ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-C sone sin 

bestemmelse for oppføring av punktfeste for gapahuk A ved Leirbukta. Det gis heller ikke 

tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 m) for fradeling av punktfeste for gapahuk. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil plasseringen av gapahuken bli liggende innenfor 

en sone som er definert som utløpsområde for snøskred (Aktsomhetsområde). Det 

aktuelle området er ikke kartlagt i forhold til snøskred og steinsprang. 
 

3. Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-C sone sin bestemmelse 

for oppføring av punktfeste for gapahuk B ved Sørelva nord for kraftlinjen. Det gis 

tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 m) for fradeling av punktfeste for gapahuk. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil plasseringen av gapahuken ikke vesentlig komme i 

konflikt med annen bruk i området. Gapahuken vil også være en god tilretteleggelse for 

fysisk aktivitet og allmenn helse. Det tillegges også vekt at ingen av de sentrale 

høringspartene har gått mot søknaden. 
 

4. Det innvilges ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-C sone sin 

bestemmelse for oppføring av punktfeste for gapahuk C ved Sørelva sør for kraftlinjen. 

Det gis heller ikke tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 m) for fradeling av 

punktfeste for gapahuk. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil plasseringen av gapahuken bli i et område som er 

uberørt og vil således medføre vesentlig inngrep. Det tillegges også vekt at lokal 

reinbeitedistrikt går i mot søknaden på grunn av at plasseringen er lavtliggende i et 

dalføre som blir tidlig bart. Et slikt område er viktig tidligbeite om våren og forsommeren 

for rein. 

 

5. Klageadgang  

 

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

Klagen sendes Lebesby kommune.  



 

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

 

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

grunner som anføres klagen. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

1. Søknad om dispensasjon med vedlegg, datert 22.3.2017. 

2. Kart over plassering av de tre gapahuker 

3. Kart over plassering ved Leirbukta. 

4. kart over plassering syd for kraftlinje ved Sørelva. 

5. Tidligere uttalelse fra Rbd 13, brev datert 12.10.2015. 

6. Tidligere uttalelse fra Rbd 13, mail datert 19.10.2016. 

7. Tilbakemelding fra Unni Olsen, brev datert 5.4.2017. 

8. Tilbakemelding fra Unni Olsen, brev datert 8.4.2017. 

9. Tillegg tilbakemelding fra Unni Olsen, mail datert 11.4.2017. 

10. Uttalelse fra Oddny Häckner, mail datert 11.4.2017. 

11. Uttalelse fra Reinbeitedistrikt 13, mail datert 5.5.2017. 

12. Uttalelse etter befaring fra Sametinget, brev datert 16.8.17. 

13. Kart fra Sametinget for området ved plassering av gapahuk B med inntegnet tuft og 

sikringssone. 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

 

Lebesby kommune har mottatt den 23.3.2017 søknad om dispensasjon for oppføring av 3 stk 

punktfester for gapahuker i området rundt Kunes i Lebesby kommune. En er plassert ut mot 

Leirbukta og de to resterende er tenkt plassert innover langs Sørelvdalen mot fjellene syd for 

Kunes. Dispensasjonen gjelder fra kommunens arealplan område LNF-C sone for oppføring 

av punktfeste og gapahuk på tre lokaliteter på eiendommen gnr. 15 bnr. 1 ved Kunes.  

 

Matrikkelopplysninger:  

Søker:    Barents musikk og kulturforum, v/ Kjetil Hanssen, 9742 Kunes  

Beliggenhet:   gnr. 15 bnr. 1 ved Kunes  

Koordinat:   Gapahuk A ved Leirbukta; Euref89 UTM 35 N-7806793, Ø-482321  

Gapahuk B ved Sørelva; Euref89 UTM 35 N-7801932, Ø-481367  

Gapahuk C syd for kraftlinje langs Sørelva; Euref89 UTM 35  

N-7799615, Ø-480962  

Eiendommens areal:  Punktfeste  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«For tilrettelegging for fysisk aktivitet og allmenn helse.»  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan. I denne er de aktuelle områdene 

definert som LNF-C sone og har følgende bestemmelser:  

 



«Innenfor denne sonen er oppføring av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse 

ikke tillatt. Det samme gjelder vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse.»  

 

Uttalelser fra aktuelle naboer:  

I forbindelse med lokalisering av gapahuk A mot Leirbukta har eierne av eiendommen gnr. 

15 bnr. 5 innsendt 4 uttalelser i forhold til den aktuelle gapahuken. Uttalelsene ligger vedlagt 

dette høringsbrevet. 

 

Unni Olsen, brev datert 5.4.2017- 

Jo flere kokker dess mere søl. Det er vel best å få inn statsskog også, kanskje det 

kommer noe ut av dette. Jeg protesterer og brev kommer om noen dager, brevet fra 

Hanssen ble sendt den 27.05.17, selv om det kan se ut som dere har kun fått kvittering 

for sendt post. Det kan se ut som det er gjort med forsett, så jeg holder meg til 

ordtaket: å ha tillit er bra, å ikke ha tillit er enda bedre. Herre Gud, det er jo bare en 

papirlørve med feilinformasjon jeg har mottatt. Legger den ved i neste brev, slik at 

dere kan se selv. Av de nye papirene ser jeg turstien skal gå over hele Leirbukta, og 

gapahauken er mistenkelig inne på eiendommens sørside, så det blir ikke aktuellt å 

godkjenne fra min side. 

 

Unni Olsen, brev datert 8.4.2017- 

Jeg har mottatt nabovarsel fra Kjetil Rasmussen, som vel knapt kan kalles nabo all 

den tid han bor i Lakselv, og ikke har annen nabo enn Henrikbukta og Anna 

Masternes på Kunes. Min nabo er vel mest Finnmarkseiendommen/ Statskog så jeg 

adresserer brevet først og fremst til Lebesby kommune. Jeg trodde det var 

byggeforbud på Tuftene utover fjorden! Hvordan kan da Lebesby kommune snakke 

som om det var opp og avgjort, at det er ok å bygge gapahauk på grensen til en privat 

eiendom; og sågar bygge tursti over eiendommen; og, som om det ikke var nok! 

Planere denne turstien over vår eiendom i Henrikbukta. Jeg har ikke frasagt meg 

arven fra Marlene Monsen, bare så det er sagt. Det har heller ikke min søster; og 

heller våre søskenebarn Sommervik – alle barnebarn av Ole Olsen Kones. Ikke har jeg 

heller hørt at noen av vår bestefars søsken har frasagt seg arven. Så hvorfor fikk vi 

ikke nabovarsel for et par år siden da denne saken var på gang? Er lov og rett i Norge 

blitt lovens urett de siste årene? Hvis det bare er å ta seg til rette og tro man kan gjøre 

som man vel, opprette et AS betalt kanskje med tilskudd fra også mine skattepenger, 

da kan jeg jo bare gjøre som andre gjør, bygge over grenser – det heter vel flytte 

grenser, helt til det blir et helt vepsebol av det hele. 

 

Og hva er vitsen med å skape krangel og misnøye; er det snakk om å tjene millioner 

på tursti og gapahauk, eller er det for a 4 – 5 kunesværinger skal kunne sette seg ned 2 

– 3 ganger i året; ta fram kikkerten og skue ned over den fjorden de ser like godt fra 

Kunes; med risikoen for å få seg en steinblokk i hodet på veien dit; eller skli utfor et 

eller annet berg. Skal de fly fra Henrikbukta mon tro? Der er ingen offisiell vei om 

noen skulle tro det; for hvis så er tilfelle, skulle jeg krevet at regjeringen laget både 

skredsikring, murte opp nedfallen masse og oljegruset veien for veier ser ikke slik ut i 

dag. Den veien er livsfarlig, og man går nok på egen risiko. 

 

Nei, Bjørg Masternes prøver seg med sin søster, skulle over hennes eiendom med 

denne stien sin, og hvor hun skulle komme ut det må Gudene vite – kanskje over 

Ragnhilds veranda. 

 



Det går bare ikke an, dere får holde dere for god til å fikse og trikse og tro at folk over 

60 er senile. Jeg har gått på disse stiene fra begynnelsen av 50 årene, jeg har seilet 

med melkespannet til Kunes midtvinters på den tiden, før Bjørg Masternes ble født og 

da hennes familie bodde over fjorden fra Lebesby og i nærheta av Godvika, hvor 

Masternesfamilien kom fra og enda har eiendom. Skal de ta over hele fjorden, også 

det norske folk sin eiendom – for det er jo våres land jeg sier ikke samene, for de er jo 

bare nordmenn som alle andre nordmenn. 

 

Med alle de dyre hurtigbåtene som er kommet innover, kan hun snart arrangere 

Verdens nordligste Grand Prix motorbåtrace fra Kunes - rundt Brattholmen, der kan 

hun bygge både gapahuk og gapestokk om hun vil for meg. 

 

Jeg vil ikke ha noen drikkefest på tomtegrensen, det er slett ikke 500 meter fra 

tomtegrensen, tomta går i en spiss langt oppi roten av berget så de er nok på ville 

veier. Mot øst går den godt ovenfor den gamle telefonlinjen så der bli det «steinrøysa 

oppi bakken»! Man kan jo ikke ta privat eiendom for å lage tursti, det finnest enda lov 

og rett i dette landet; men å være såfrekk å tro at det kan gjøres uten å spørre, det er 

toppen. Kanskje det er slik man gjør det i Porsanger, jeg vet ikke. Det kan jo ikke 

være i det kristne hjemmet til Alf Masternes denne lærdommen har rot, han nøyde seg 

jo med å flytte noen steiner hit og dit og i verste fall jage sauene sine tel plage for min 

gamle bestemor som ikke klarte å jage innbryterne fra sine jorder. Jeg har altså gjetet 

sauer for den familien hele sommeren fra jeg var liten, og nå når jeg er 67 skal jeg 

altså gjete turistene deres. Jeg skal si, jeg er lei av turister jeg har arbeidet med dem i 

25 år nå – når jeg er hjemme i Leirbukta, vil jeg ha fri. Tror noen virkelig at de 

stopper ved gapahauken? Nei, de går som sauene videre ned på tunet og sjøen og så 

har vi runddansen, selv om har stor eiendom – så kommer verden som et klask i fjeset 

når man stikker det ut av døra. Det blir slutt på åpne dører. 

 

Jeg vil ikke ha folk som synker i myr og leiere på eiendommen til plage for andre eller 

skrålende unger som hviner over jordene – nei, jeg vil høre gjøken gale, se ærnen som 

sitter på båtfestet, se tjelden jage bort den måken den ikke liker, reven, elgen, og 

reinen som spaserer i fjæra og lemenen som tar seg en svømmetur ved bredden. Ikke 

skal Barents musikk ha noe der å gjøre. Og hva er så dette Barents musikk? 

Bygdelag? Har aldri hørt om det. Det er vel ingen i bygda som er medlemmer der eller 

hva, altså et familieforetag «en mann og en kvinne» som vil ha et lite krypinn for 

fotfeste, som ikke er så lite heller. Jeg vil ikke ha grilling der, det har vært svart skog 

der en gang før, og det i mange år. Skal vi risikere det igjen, og forsøpling; nei jeg tror 

dette er begynnelsen på en lang serenade: gapahauk – doer – søppel – hytter – båtfeste 

– lakseplass…. Synd for dem at de aldri rakk å kjøpe Leirbukta før vi tok over, nå er 

det for seint; vi skal aldri selge en bit av eiendommen. 

 

Og så var det plasseringen da. Den er nok innenfor eiendommen for selv om den ikke 

var inngjerdet overalt i det forgagne, så gikk den helt til berget, altså ingen 500 m 

avstand. Ikke 4 engang. Jeg føler som om dette er planlagt bare for å ergre oss. Skal 

folk sitte der oppe på haugen og ta meg i kikkerten når jeg går på do i lyseblå 

pysjamas; de kan jo ikke unngå å se meg mens jeg ikke ser dem oppi skogen. Dette 

blir som å ha Stasi overvåkning hele ferien. Man vet jo aldri når de sitter der skjult 

bak trærne med lett antennelig terreng, kanskje en øl og en sigarett i handa. Skal vi 

lide for at 3 stk Kunesdager skal tres over ørene våre. Det interesserer meg ikke å heie 

fra land på en torsk eller sei som blir dratt opp fra dypet og neoen organisert utflukt til 



Leirbukta vil jeg ikke ha. Og en annen sak, Henrikbukta kan vel neppe tituleres 

utmark – det er alt innmark og det er ikke bare å ta seg til rette, jeg har også en 

stemme der – ikke tillatt å vandre der! Kun etter fjæra – om det nu blir noen fjære 

igjen om noen år. 

 

Og fisketurister vil jeg ikke se i fjæra vår, det er ikke noe galt med turisme, men ikke 

når det skal snu opp ned på den menige manns liv, og tråkke ned det stakkars landet 

vårt som tar så lang tid å heles. 

 

Det var alt jeg kom på i øyeblikket noe er vel glemt av, men jeg håer den norske stat 

vil holde sin hånd over to gamle damers rettigheter. 

 

Unni Olsen, mail av 11.4.2017-  

Et lite tillegg som jeg tillater meg å sende all den tid det fins mange, mange tillegg 

dere har unlatt å informere meg om og litt til. Vi kan begynne med John Idar Anti som 

ikke gav tillatelse til gapahauk på statens jord ved Storelva, men i Leirbukta ja. Han 

skal vite at hans partifeller, samene lot min gamle bestemor plages med rein på 

eiendommen i mange år. Hun var fortvilet når reinen beitet på vintermaten til 

buskapen hennes og rev ned gjerdene. Allikevel dekket hun opp med kaffe og mat til 

samene som dro forbi på gården likeså til hundene deres. Jeg husker godt disse sakene 

fra jeg som liten ofte var en tid på gården. Så skal altså Anti gi blaffen i to bydamer. 

Så var det herr Rasmussen da som er stygg med min søster på 70 år som har hatt sine 

vanskeligheter før. Hvorfor sier du til henne at hun må søke om byggetillatelse på vår 

egen tomt for båtnaust, når det står svart på hvitt på hjemmesidene til Lebesby 

kommune at NAUST trenger ikke byggesøknad; og vi har ikke noen stor luksusbåt å 

vise opp med, men en liten 14,5 fots roer? Hvorfor skal vi søke når ikke andre skal? 

Så var det teknisk etat da, saksbehandler innen bl.annet plan- og bygningsloven og 

forurensningsloven. Hvem skal plukke plast rundt omkring og annet rask også? Det 

meste havner nedoverbakke altså hos oss. Og elva da. Selvsagt kommer noen til å gå 

etter litt vann, Altså i leirelva som etter navnet å dømme er akkurat det den gir seg ut 

for å være. Når noen roter uforsvarlig i elva høyere opp så er vi uten vann i flere dager 

det renner leire. Skal dere frasi dere ansvaret for det også om det skulle bli mange 

turgåere? Hvor skal vi hente vann? ----off. § 13 fvl § 13 personoppl. ---; altså får jeg 

vel hente vann i skjelneselva og bære det hjem, Syntes dere det er rettferdig når 

gapahuken like godt kunne stå på skjelnes all den tid hun ikke får turstien som er 

årsaken til søknaden. Det er to private eiendommer hun må over og de har begge sagt 

nei. Da spør jeg, Hvem er Masternesfamilien inne med, er noen UGILD eller er alle 

det når man ser alle dulgte hendelser. Skjelnes burde være det perfekte sted, der er en 

stor vidde for alle Kunes barn å leke på man kan plukke skjell og krøkebær og 

brannfaren liten. I tillegg er det et fiskevann like ved, og båter mangler ikke i fjorden. 

Nei, jeg liker ikke at mine skattepenger skal finansiere en ulempe for meg selv. Dere 

er jo også forvaltere av brannvesen selv om jeg fikk til svar at det var ikke deres 

problem om det ble brann det var barent musikk sitt og eventuelt mitt. Håper ikke 

Rasmussen kommer inn på mine domener for vi kommer helt sikker til å krangle. Jeg 

liker ikke folk som går over den menige mann for seg og sine Hvem nå det kan være. 

Og så var det dette med kart og oppmåling. Det er jo en av deres hovedoppgaver. Jeg 

vet jo at eiendommen går langt oppover på berget der det går i spiss sørover og i 

Vadsø sier de at den er større enn det som er på dette kartet. Så spør jeg dere; flytter 

dere grenser? 

 



Det ser ut for at det er mer vanlig enn jeg trodde. Kan dere prøve å være litt rettferdig 

ovenfor to eldre damer som ønsker en viss grad av fred og ro. Og til sist før dere tar 

påskeferie Hvorfor ble brevene sendt oss noen dager før påske slik at dere hadde 

fordelen av et opplagt program allerede ferdig bestemt og vi måtte ringe hit og dit og 

finne ut hva dette var for noe, akkurat som hele månen var ramlet i hodet vårt. Jeg 

tror, og man har lov til å tro, at det er gjort med vilje av alle og enhver av dere, så dere 

er frie til å gi meg en forklaring hvis dere orker og kan – og jeg er fri til å tro på den 

om ikke min sjette sans igjen sier meg at noe ikke stemmer. Helt til sist hadde det 

vært interessant å vite hvor dere allerede har bestemt at dette punktfestet til Barents 

Musikk skal ha sine grenser. ----off. § 13 fvl § 13 personoppl. ---; eller er det oppover 

mot den gamle kustien mot Kunes. Det kan være godt å vite i tilfelle grensestrid. Og 

kom nu i hu at sjøtomter går ut til marebakken, og der den ikke kan påvises, to meter 

utenfor flomålet ved normalfjære. Ja det var det båthusets beliggenhet da vet dere. 

Resten kommer etter påsken når jeg kommer hjem og slipper å improvisere på en lånt 

data med rare innstillinger. 

 

Oddny Häckner, mail av 14.4.2017-  

 
Eiendommene som gjelder i denne sak ligger i Finnmark og ødeland, men tross alt så 

finns det  

regler for hele landet, så lenge fylket tilhører Norge. Det virker som det har blitt sedvane 

rett  

å gjøre inntrang på andres private eiendom i Laksefjorden. Iallfall har vi fått oppleve det 

på vår  

eiendom Leirbukta i mange, mange år. Siste ulovlige forsøk kommer fra Kjetil Hanssen, 

som burde være for god for og prøve seg på slike røvertokter med sin gapahuk og tursti.  

 

Til kjennedom for norske staten, så har en hel bataljon fra Porsangmoen slått leir på vår 

eiendom uten å spørre om tillatelse. De har våldgjestet oss en hel uke med beltevogner og 

diverse annet.  

Militæret bør ha kjennskap til lovene før de begir seg på annens mark.Jeg fant mange 

patroner etter deres framferd på jordene, og heldigvis har jeg ikke gått i lufta, men det er 

ikke majoren som overvåker meg, men Vårherre. Ledelsen har tydligvis ikke kontroll på 

sine undersåter, som er svært slepphente med ammunisjon. Gud vet hva de ellers har 

forlatt i skog og mark på eiendommen. Ikke nok med det, hærverk på bygg har de også 

tillat seg. Dodøren lå på bakken og på baksiden var det en hel TV-lukke. Undrer på hva 

slags gjørende de skulle studere i statens favør. Eller hadde de ikke tid med å lukke døren, 

da det kunne bli lang dokø med en hel bataljon.  

 

Navnet Leirbukta tilsier at det er mye leire der, da burde ingenjør truppen ha forstått at 

Leirbukt- jordet ikke er beregnet for beltevogner. Det er ikke muligheter for slik framferd 

i dette terrenget.  

Resultatet av inntrenget på marka der, har gjort at alle de flotte gamle trærne med jordet 

har rast  avgårde i sjøen. Det har vært en langvarig prosess hvor Leirelva har endret 

struktur. Broen raste  

ned etter deres gjørende, og jeg byggde ny bro etter den,men ikke i samme standard som 

den forrige. Den har rast ned igjen, så nu orker jeg ikke å bygge ny for turistene. Dette har 

vært en ødeleggelse og fordervelse for naturen langs Leirbuktas vakre strand med de 

flotte gamle trærne.  

 



Nå kan sjefen på Porsangmoen,Kjetil Hanssen først og fremst rette opp militærets fadeser 

før han begynner å gi seg på gapahuken, som han ikke får tilstand på rettens vei. Ingen 

lovlig hjemmel på det. Det skal påles ved Leirbuktas strand og bygges opp ny mark de har 

ødelagt. Også plantes nye trær etter inntrang i naturen. Det heter vel i militæret 

reparasjons berging. Tilgrisningen av ammunisjon bør også tilrettelegges, Hver ildtuve 

bør vendes om, og finkjemmes for ulovligheter som de har glemt å ta med seg. Nu bør 

Kjetil Hanssen vise den gode vilje og tilrettelegge for forgagne synder og ulovligheter, før 

vi kan stole på den mannen.  

 

BRANNFARE: Et annet ulovlig inntrang vi har hatt på vår vakre eiendom er da bonden 

på Kunes satte fyr på våre jorder uten å spørre oss. Vi kom til svartsvidde jorder. Det 

hadde selvsagt sin orsak - han ville ha bedre beite for sin store saueflokk, som har beitet 

på våre jorder uten tilstand.  

Heldigvis lykkes han ikke med å brenne huset vårt.  

 

I tillegg hadde vi for mange, mange år siden storbrann på vår eiendom hvor noen hadde 

røkt. Svartbrennt skog,som det tok flere tiår før den vokste opp igjen. Nu skal majoren ha 

tilstand på samme sted og sette opp en gapahuk, hvor de skal grille,drikke øl og røyke 

sigaretter.Dette pågår i tre Kunes dager. Mon tro når ilden slipper løs igjen. Kanskje de 

lykkes med å brenne huset vårt denne gang. Hvem har ansvar for det? Lebesby kommune 

tar ikke ansvar for det, selv om de i virkelig har ansvar for det i kommunen. Spørsmålet er 

om staten tar ansvar. Noen må ta  

ansvar for vår vakre gamle skog,hus, jordet med alle vakre blomster og vekster og andre 

minner fra gamle dager. I hvert fall så har ikke dette lille Barents musikk og kulturforum, 

som er et AS noen midler til det. Vi vet jo at personene ved et AS ikke behøver noen 

sikkerhet, de flyr fronten når de blir stilt til veggen. Jeg tar ingen risk på slike betingelser. 

SIKKERHETEN er ikke tilvaretatt i dette tilfellet.  

 

La nu majoren rette opp i disse forgagne synder på vår eiendom, så får vi se hvem som tar 

ansvar når ulykken er ute. Vi skal så absolut ikke ha mer brann på eiendommen. Ingen 

forsøppling der ingen rydder opp etter seg. Ingen turister i nærheten av huset eller fjæra 

vår. Lov og regler må gjelde i Finnmark- selv ute på landet i Finnmark. Ei heller offentlig 

turvei som er visst på tegningen på nabovarslet til Leirelva, der kan man ikke lage turvei 

da den er på privat grunn. Han forsøkte å mørkelegge hele løypa med et kart som man 

ikke med blotte øyet kunne se. Jeg måtte ta i bruk diamantlupen, da først kunne jeg 

avsløre hans hemmelige planer.  

 

Det blir ingen gapahuk heller, så mye uflaks har han at han har kommet inn på privat 

grunn. Eiendommen går opp til berget på sydspissen, men er ikke nøyaktig tegnet opp, så 

der kan ikke  

Finnmark eiendom gi sin tillatelse. Det er regler på at Finnmark eiendom ikke får gi bort 

privat grunn. Enlig kartet er det ikke 500 meters avstand til berget som han antyder. Ei 

heller er det ikke lovlig å sette opp en gapahuk så nær naboeiendommen som han tror. 

Altså faller planen hans bort. Dette har han kun gjort for å provosere oss til de grader. Det 

er to gamle damer som han har gitt seg i krig mot. Vi står tryggt bak fiendens linjer. 

Nærstriden blir bare på to gamle damer med en gammel major pensjonist i telt i skogen.  

 

Turstien som han skal ha på den gamle Øfeltveien for tilrettelegging for fysisk aktivitet 

og allmen helse. Han har vel ikke tenkt å sende rekrutter hit til Leirbukta for andre gang. 

Det høres ut som hele forsvaret skal på trenningstur til Leirbukta. Det hør til historien at i 

alle år er det kun TRE personer fra Kunes som tar den fæle veien med alle risker det 

medfører. Hverken Anne Masternes, hennes mann Olaf Olsen eller Sigrid Olsborg er 



rekruter som skal på øvelsetur i terrenget, så legg militærkommandoet bort. De er 

pensjonister og Anne nærmer seg også pensjonist-tilværelsen.  

Om de ikke skal trenne en hel bataljon opp på Øfeltveien. De kan jo øve seg på å bære 

grus og stein i ryggsekken opp på veien. Dokk må de huske at det kun er farbar vei langs 

fjæra i Henrikbukta,da det ikke er noen hjemmel på privat grunn. Min søster og jeg er 

også deleier og jeg tror ikke noen ønsker tursti på tomta. Planen på tursti har nok falt i 

grus.  

 

Den fysiske aktiviteten blir nok å sette nesa etter egne ritualer eller sedvanesett. Det 

vanlige er skuter, bil eller båt. De som nu går i båt. Hele Laksefjordvidda har de til sin 

rådighet, så der kan de bygge gapahuker som de ønsker uten og forstyre naboer. Med båt 

bringer dem lett til både Masternes, Matsjok og Bangbukta, der er de i sitt revir på privat 

grunn. Der behøver de ikke Finnmark eiendoms godkjennelse for punktfeste, som er 

UMULIG Å FÅ LANGS DEN INDRE FJORDSTRIPEN. Kommunen har ikke regulert 

tomtefester ved Ytre Elvevika, så dermed kan de ikke på lovlig grunn gi sin tilstand. Om 

det var så enkelt så kunne hvem som helst få punktfeste på alle perler langs fjorden med 

og danne et AS. Masternes familjen kan bygge så mange gapahuker de ønsker på vester 

siden av fjorden, og har ingen naboer å krangle med som de tydligvis liker svært godt. 

Eiendommer har de samlet til seg langs hele vestersiden av fjorden, så de har fullt arbeid 

med å fylle dem opp med gapahuker i de nærmeste 20 årene. Så la oss slippe mer krangel 

på østsiden av fjorden. Vi vil ha fred og harmoni i naturen.  

 

De er utspekulert lur og prøver å føre myndighetene bak lyset ved denne turstien,som de 

ikke får tilstand til. Hvis ikke Staten gir dem noen millioner kroner,så lar det nok seg 

gjøre. Eller kommunen bidrar med like mange millioner. Til dess er turstien bare 

fantasidrømmer, som de prøver å vilselede kommunen og norske staten med i syfte på et 

røvertokt på et punktfeste på ulovlig mark. Så uberegnelige som de er vet ingen hva de 

finner på heretter. De må nu i båt for å komme til sitt mål som er gapahuken. Alt tatt i 

betrakning så finns det ingen grunn for punktfeste til gapahuk på den østlige delen av 

fjorden,men de får heller ta båten til vestersiden der de har sitt revir, så sparer vi 

skattebetalerne med disse fefo midlene. Om de ikke godtar det er det bare deras 

opposisjonslyst mot andre de vil gå i nærkamp med å prøve og tilegne seg ulovlig mark 

på skattebetalernes penger. Det er i strid med loven at de skal ta seg tilrette med syfte å 

plage to gamle damer på sin gamle private grunn med sin turist invasjon, De prøver og 

tåkelegge hva denne gapahuken skal brukes til,men hovedsyftet er TURISME I STOR 

SKALLA. De tjener fett på bidrag fra staten og for sin egen rikdom. At de tramper på 

andres mark bryr de seg ikke om.- bare at pengene ruller inn.  

 

Samene lever i pakt med naturen- naturen skal være urørt. Ikke nedtrampet av fulle 

turister, som forsøppler, røyker og griller med stor brannfare. Samene har stor respekt for 

naturen, som turistene ikke har. Turistene gjør store inngrep i økosystemet. De tømmer 

fiskevann slik at livet dør ut. Turistene skal ikke ødelegge økosystemet i Leirbukta- et 

stort biologisk mangfold. Det er vi som skaper sameland i fred og harmoni til denne 

majoren kom hit og laget krigsmark. Dette fra et ubetydlig AS, da kan hvem som helst 

gjøre det i Laksefjorden.  

 

Vi vil få store ulemper med alt disse turistene bringer med seg,som min søster allerede har 

lagt inn i brev til kommunen. Jeg går også på utedo i gammel pyjamas og håret til værs, 

så jeg vil så absolut ikke møte turistene i dodøren eller bli iakttatt med kikkertsikte fra 

denne gapahuken. Litt privatliv har man nu lovens rett på slike steder. Jeg bor på Røa i 

Oslo og der får jeg alltid være parant bare jeg stikker nesa ut av døren. Dokk har jeg den 



fordelen her at jeg kan gå på toalettet uten å bli beglod eller at man må kle på seg i løpet 

av natta.  

Jeg skal heller ikke ha melkehvitt leirvann etter turistene har tråkket i elva for å komme 

over til andre delen av jordet-det må de jo om de skal videre på sin ferd langs fjorden 

Dette vil vedvare i mange dager om ulykken er ute. Selv må de over vårt jorde for å hente 

vann og rett i elva, så vannet vårt vil bli grumset Vi tar det ut via slange ved huset. Et 

annet problem er at vi ikke vil føle oss sikker lengre med masse invasjon av turister, da 

man aldri kan vite hvem som lusker rundt huset og i fjæra i øde landskap med to eldre 

damer.  

Til og med reinen som bruker beite på våre jorder på våren,da det er tidlig bart der- det 

ligger så lavt i terrenget,vil bli forstyret av turister.  

 

Som det fremgår av saken så er ikke sikkerheten tilvaretatt i hele tatt. Tilgjengeligheten er 

ikke der den skulle,da turstien er gått i grus. Man må i båt for å komme dit,som fremgår 

av dette dokument. Miljøet vil bli ødelagt og dess økosystem.som fremgår av dette 

dokument.  

Helsa de påberoper i stor skrift er gange fra bilen til båten, hvor de deretter freser utover 

fjorden i høg hastighet.Det er motoren som jobber på høgste gir og høgste varvtall-med 

all motordur langs fjorden er det slett ikke helsebringende hverken for båtfolket,folk på 

land eller dyrelivet. Les dette dokument så vil dere finne ut resten av deres drømmer som 

slett ikke er så helsebringende som de selv tror.  

Det er vel ikke skattebetalerne som skal betale for turistenes helse?  

 

Vilkårene for å gi dipensasjon er ikke tilstede i dette mål.  

Fordelene de får er så minimale at de heller er til skade til dem selv enn glede.  

For oss er ulempene langt, langt større som fremgår av dette dokument.  

Alt tatt i betrakning så er det ikke til deres fordel å vilselede andre med å skyggelegge sitt 

virkelige mål som er TURISME. 

 

Uttalelse fra sektor myndighetene: 

Den 25.4.17 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 19. mai 2017: 

 

Reinbeitedistrikt 13 Ifjordfjellet, mail datert 5. mai 2017- 

 

Iflg høringsbrev side 2, avsnitt Reindrift, sitat; "Av uttalelser mottatt fra Rbd 13 er det 

litt usikkert om det er gitt positivt svar på alle tre eller på to av lokalitetene, Se 

vedlagte vedlegg fra FEFO og Rbd 13". sitat slutt.  

 

Var det så vanskelig å lese to uttalelser, på skriv 12.10.2015 ble det gitt positiv svar på 

1 av 3 tiltak, altså positiv til gapahuk ved Leirbukta ved Kunes. Slik som FEFO 

skriver den 08.12.2015 til Lebesby kommune.  

 

Etter at søkeren tok persolig kontakt på nytt, så sendte  

 

Rbd 13 i epost 19.10.2015 hvor man gav positiv svar på også søknad til gapahuk  

som ligger nærmest Kunes bebyggelsen, altså lokalisert nord for kraftlinja.  

Og negativ svar til gapahuk som ligger sør for Kraftlinja.  

FEFO skriv både den 24.10.2015 og 28.03.2017 er helt feil, hvor det skrives at Rbd 

13 har ingen innvendinger til plassering av gapahuk i Sørelvdalen.  



På den første uttalelsen i skriv 12.10.2015 var distriktet imot begge lokaliteter i 

Sørelva, så vi skjønner ikke FEFO`s makverk her. 

 

Finnmark fylkeskommune, mail datert 19. mai 2017-  

 
Finnmark fylkeskommune kjenner ikke til automatisk freda kulturminner ved de 

aktuelle plasseringene og har derfor ingen merknader til tiltaket. 

 

Sametinget, brev datert 16.8.2017 - 

 

Sametinget har nå vært på befaring i området og det ble registrert ett automatiske 

freda kulturminne, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. 

Det aktuelle kulturminnet, Askeladden ID 229931, er en mulig tuft som ligger omtrent 

20 – 30 m nord/ nordvest fra det aktuelle tiltaket, i dette tilfellet det som er merket 

som gapahuk B. Det ble gjort et positivt prøvestikk i tufta, hvor det ble funnet trekull 

og skjørbrent stein. Tuften fortegner seg som en oval forsenking på 7,5x5 m, og ligger 

ganske nært en bakkekant. Se vedlagt kart. 

 

Det omsøkte tiltak vil etter Sametingets vurdering ikke være i konflikt med 

automatisk freda kulturminner og ikke i strid med kml. § 3. Sametinget vil ikke gå 

imot tiltaket. Inngrepet fører ikke til endringer i markoverflaten, og vil ikke kunne 

skade kulturminnet. Gapahuken vil heller ikke virke skjemmende på kulturminnet. 

Dette på betingelse av at sikringssonen på 5 m fra automatisk fredet kulturminne 

overholdes, se vedlagt kart. Vi minner om at det ikke er tillatt å skade eller skjemme 

fredete kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. Kml. §§ 3 

og 6. 

 

Skulle det likevel under arbeidet komme fram gjenstander eller andre spor som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget 

omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 

forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i 

følge kml. § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter, 

gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt 

ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det 

knytter seg sagn til. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av 

kulturminnevernet. 

 

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser 

til egen uttalelse fra Finnmark fylkeskommune. 

 

 

Fylkesmannen i Finnmark, Finnmarkseiendommen og NVE har ikke svart innenfor fristen og 

det antas derfor at de ikke har merknader til søknaden. 

 

 

Reindrift:  

Eiendommene ligger i reinbeitedistrikt (Rbd) 13. Av oversendelsesbrevene til Fefo fremgår 

det at Rbd 13 er hørt i forbindelse med finnmarksloven og at de ikke har merknader. Det er 



ikke avklart hvilke konkrete reinbeiteinteresser som kan bli berørt av tiltaket. Tiltaket gjelder 

oppføring av punktfeste og gapahuk på tre lokaliteter i området rundt Kunes. Av uttalelser 

mottatt fra Rbd 13 er det litt usikkerhet om det er gitt positivt svar på alle tre eller på to av 

lokalitetene.  

 

Kulturminner:  

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

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

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  
Området ved Leirbukta ligger innenfor en sone som er definert som utløpsområde for 

snøskred (Aktsomhetsområde). Det aktuelle området er ikke kartlagt i forhold til snøskred og 

steinsprang. Området ligger ikke innenfor flomområde.  

 

De to plasseringene langs Sørelvdalen ligger ikke innenfor område med fare for snøskred, 

steinsprang eller flom.  

 

Lebesby kommune er ikke kjent med naturlige eller menneskeskapte forhold som kan 

medføre fare for helse og sikkerhet i de aktuelle områdene.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  

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

tiltaket. Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slikt foreligger. Det er anført at 

gapahukene oppføres i forbindelse med allmenne friluftsinteresser.  
 

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.  

I de aktuelle områdene på Kunes er det registrert følgende arter av betydning: 

 

 Brisling, «Sprattus sprattus», NT – Nær truet  

 Snøsoleie, «Ranunculus nivalis», NT – Nær truet  



 Skaftmelde, «Atriplex longipes ssp. Praecox», EN – Sterkt truet  

 Jerv, «Gulo gulo», EN – Sterkt truet  

 Brushane, «Calidris pugnax», EN – Sterkt truet  

 Gaupe, «Lynx lynx», EN – Sterkt truet  

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

finnes arter eller naturtyper direkte knyttet til området. Det er ikke påvist mulige 

effekter av tiltaket på naturmangfoldet. 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 oppføring av tre stk gapahuker på tre forskjellige plasseringer. 

Gapahukene har et areal på ca. 4,5 m2. 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 oppføring av 3 stk små gapahuker ved tre lokaliteter. Områdene 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 oppføringen av gapahukene vil 

vesentlig 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 3 stk små gapahuker 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:  

Oppføringen av gapahukene er av en friluftsart og dersom disse ikke blir bygd vil det 

fremdeles kunne være transport og aktivitet uavhengig av gapahukene. Det vil derfor 

ikke være noen endring av bruk som medfører at enn unngår/ begrenser skader på 

naturmangfoldet. Med gapahuker vil det kanskje bli mer konsentrert plassering av leir 

i forhold til tidligere hvor leirene kan være mer spredt.  

 

Konklusjon:  

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

gapahuker ikke vil medføre en vesentlig negativ innvirkning på Naturmangfoldet. 

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

at det settes opp byggverk vil kunne medføre en økning i ulempene for mangfoldet, 

men det kan også være at enn får mer konsentrert plassering av leirene i området med 

gapahuker. 

 

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. 

 

Saken her gjelder dispensasjon og tillatelse for oppføring av punktfeste for gapahuk på 3 

lokasjoner i området rundt Kunes. Alle disse plasseringene ligger innenfor LNF-C sone i 

kommunens arealplan. Og bestemmelsene her sier at spredt bolig- ervervs- og 

fritidsbebyggelse ikke er tillatt. Dette betyr at punktfestene for gapahuk er avhengig av 

dispensasjon fra kommuneplanen. 

 

Det vil her bli vurdert forholdet til hver enkelt plassering: 

 

Gapahuk A – Leirbukta 

Gapahuken ønskes plassert på et område mellom ytre-Elvebukt og Leirbukt. Dette i dalføre 

mellom fjellet og Leirbuktneset. Iht. aktsomhetskartet for skrednett.no ligger dette området 

innenfor utløpsområdet for mulig snøskred. Selv om gapahuk eventuelt kun tenkes benyttet 

sommerstid vil den likevel være mulig å benyttes vinterstid og det må derfor tas hensyn til 

denne muligheten.  

 

Nærmeste nabo til tiltaket har innsendt flere uttalelser i forhold til ønsket om plasseringen av 

gapahuken. Største parten av dette er privatrettslige forhold som ikke kommunen tar stilling 

til. Utfra de opplysninger kommunen sitter med vil plasseringen skje utenfor privat eiendom, 

men på gnr. 15 bnr. 1 som eies av Finnmarkseiendommen. Når det gjelder stien som omtales 



er dette den gamle stien som ble benyttet til Leirbukta som er en del av de gamle økonomiske 

kartene. I denne saken er det kun tiltaket punktfeste for Gapahuk som er omsøkt som skal 

vurderes. Eventuelle interne konflikter vil ikke bli tatt standpunkt til. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil plasseringen av gapahuken bli liggende innenfor en sone 

som er definert som utløpsområde for snøskred (Aktsomhetsområde). Det aktuelle området er 

ikke kartlagt i forhold til snøskred og steinsprang. Her vil føre-var-prinsippet bli gjeldende og 

det anbefales derfor at dispensasjonen og tillatelse for punktfeste avslås da kommunen bør 

unngå å tillate plasseringer av tiltak i områder hvor liv og helse kan stå på spill. 

 

Gapahuk B – Sørelva nord for kraftlinjen 

Gapahuken ønskes plassert i et lavtliggende terreng nord for kraftlinjen som krysser mellom 

Stuorraskaidi og Uccaskaidi. Området er ikke innenfor skredområde.  

 

Rbd 13 har tidligere gått i mot plassering av gapahuk i dette området da det tidlig blir bart og 

benyttes av reindriften. De har i ettertid omgjort dette vedtaket og bestemt seg for ikke å gå 

imot søknad om tomt for gapahuk nord for kraftlinjen langs Sørelva. 

 

Sametinget har vært på befaring i det aktuelle området og det ble registrert ett automatisk 

kulturminne i området. Det aktuelle kulturminnet, Askeladden ID 229931, er en mulig tuft 

som ligger omtrent 20-30 m nord/ nordvest fra det aktuelle tiltaket. Sametinget mener det 

planlagte tiltaket ikke vil komme i konflikt med det automatiske freda kulturminne og de har 

gitt følgende uttalelse: Sametinget vil ikke gå imot tiltaket. Inngrepet fører ikke til endringer i 

markoverflaten, og vil ikke kunne skade kulturminnet. Gapahuken vil heller ikke virke 

skjemmende på kulturminnet. Dette på betingelse av at sikringssonen på 5 m fra automatisk 

fredet kulturminne overholdes, se vedlagt kart. Vi minner om at det ikke er tillatt å skade 

eller skjemme fredete kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. Kml. 

§§ 3 og 6. 

 
Etter kommunens helhetsvurdering vil plasseringen av gapahuken ikke vesentlig komme i 

konflikt med annen bruk i området. Gapahuken vil også være en god tilretteleggelse for fysisk 

aktivitet og allmenn helse. Det tillegges også vekt at ingen av de sentrale høringspartene har gått 

mot søknaden. Det anbefales derfor at dispensasjon og tillatelse til punktfeste for gapahuk 

innvilges. 

 

Gapahuk C – Sørelva sør for kraftlinjen 

Gapahuken ønskes plassert i et lavtliggende terreng sør for kraftlinjen som krysser mellom 

Stuorraskaidi og Uccaskaidi. Området er ikke innenfor skredområde.  

 

Rbd 13 har tidligere uttalt at de går imot tomt for gapahuk i dette området. Begrunnelsen er at 

tomte plassering er i et område som er lavtliggende i omgivelsene, i et dalføre, og som om 

våren blir tidlig bart. Et slikt område er viktig tidligbeite om våren og forsommeren for rein. 

Tomta er også forholdsvis langt fra bebyggelsen i Kunes, og dermed godt skjermet for støy 

og annet forstyrrelser, slik at reinen om våren har gode muligheter å beite i ro etter en lang 

vinter. 

 
Etter kommunens helhetsvurdering vil plasseringen av gapahuken bli i et område som er uberørt 

og vil således medføre vesentlig inngrep. Det tillegges også vekt at lokal reinbeitedistrikt går i 

mot søknaden på grunn av at plasseringen er lavtliggende i et dalføre som blir tidlig bart. Et slikt 



område er viktig tidligbeite om våren og forsommeren for rein. Det anbefales derfor at 

dispensasjonen og tillatelse for punktfeste avslås. 
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