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Arkivsak: 18/412   

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL - OPPFØRING AV SNØSKJERMER OG RASSIKRINGSTILTAK VED 

BRENNGAMKLUBBEN  

 

 

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

datert 10.4.2018, fra kommunens arealplan bestemmelse om LNF-C sone for 

oppføring av snøskjermer og rassikringstiltak ved Brenngamklubben. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (KPL 2022200301) sin 

bestemmelse om LNF-C sone for oppføring av snøskjermer og rassikringstiltak ved 

Brenngamklubben, jfr. Pbl §§ 19-2. 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

med dispensasjon for sikringstiltakene enn de ulemper dette skaper for dyreliv, 

landskapet og planens bestemmelser. Det legges stor vekt på at dette er en strekning 

av Fv. 241 som sterkt trafikkert samt utgjør en skoleveg for barn og unge med stor 

rasfare. Kommunen ser positivt på at vegvesenet gjennomfører sikringstiltak langs 

vegen i kommunen. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen:  

 Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år, 

jfr. PBL § 21-9.  

 

4. Kulturminner  

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

kulturminne på en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd skal 

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

det kan berøre kulturminnet.  

 

5. 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, brev datert 10.4.2018. 



2. Oversiktskart. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon, etter Plan- og bygningsloven § 19-1, 

fra kommunens arealplan. Søknaden gjelder oppføring av snøskjermer og rassikringstiltak 

ved Brenngamklubben i et område avsatt til LNF-C sone i gjeldende kommuneplan og hvor 

det i bestemmelsen er gitt at det innenfor disse områdene er bygging i tilknytting til landbruk 

og annen stedbunden næring som er i tråd med formålet.  

 

Opplysninger fra matrikkelen:  

Søker:    Statens vegvesen region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ  

Beliggenhet:   gnr. 34 bnr. 1, Brenngamklubben, Lebesby kommune  

Koordinat:  Euref89 UTM35, N – 7865758, Ø – 509114  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«Det er i dag problemer med snøskred om vinteren, og steinsprang fra skjæringa ved 

Brenngamklubben. Snøen og steinen raser ned på fv. 241, noe som fører til stengt veg 

og fare for liv og helse. Det er ingen alternative omkjøringsveger når fylkesvegen 

stenges.  

 

Når snøskjermene er etablert vil de bidra til å samle snøen slik at den ikke raser ned 

på fv. 241. Dette vil redusere faren for at liv og helse går tapt i skred, samtidig som 

vegen ikke stenges av ras fra det aktuelle området.  

 

Det er vurdert at tiltaket ikke vil berøre naturtyper eller artsmangfold i vesentlig 

grad, og er derfor etter vår vurdering ikke i strid med naturmangfoldloven. Tiltaket vil 

ikke berøre kjente kulturminner. Etter Statens vegvesens vurdering vil de positive 

konsekvensene for samfunnet være større enn de negative konsekvensene for naturen i 

området.»  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan 1999-2011. Her er området definert som 

LNF-C sone og følgende bestemmelse gjelder: 

 

«Innenfor disse områdene er bygging i tilknytning til landbruk og annen stedbunden 

næring i tråd med formålet.  

 

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

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

 

På bakgrunn av dette vil oppføring av snøskjermer og rassikringstiltak være avhengig av 

dispensasjon fra gjeldende kommuneplan.  

 

Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 17.4.2018 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 9. mai 2018. Følgende uttalelser er 

kommet inn: 



 

Sametinget, brev av 23.4.2018 –  

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

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

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

 

Finnmark fylkeskommune, brev datert 30.4.2018 –  

Planfaglig uttalelse: 

Finnmark fylkeskommune ser at tiltakene vil være av stor samfunnsmessig betydning, 

og har ingen planfaglige merknader til søknaden. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse – arkeologi: 

Kultur, kulturminne og miljøvernavdelinga kjenner ikke til automatisk freda 

kulturminner i det aktuelle området. Vi har derfor ingen særskilte merknader til 

søknaden. 

 

Reinbeitedistrikt 9, mail datert 26.5.2018 –  

Styret i RBD 9 har i møte 24.05 behandlet div høringer. I sak 17/830-5, 18/533-2 og 

18/490-2 har styret ingen merknader. Heller ikke til sak 34/1 om sneskjermer. 

 

Fylkesmannen i Finnmark og Norges vassdrags- og energidirektorat region nord har ikke 

svart innenfor fristen, og det antas derfor at de ikke har noen merknader til søknaden. 

 

Reindrift:  

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

reinbeiteinteresser som kan bli berørt av tiltaket. Tiltaket anses ikke å berøre 

reindriftsnæringen.  

 

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

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

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Området ligger i et område som er utsatt for ras både i form av snø og stein langs fv. 241. 

Området ansees for utenfor fare for flom/ overvann. Omsøkte tiltak er for å sikre mot ras i 

området.  

 

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

Lebesby kommune kjenner til at veien gjennom området benyttes av innbyggerne som turvei 

for trim og rekreasjon. Omsøkte tiltak vil bedre sikkerheten for kommunens innbyggere som 

benytter det aktuelle området.  

 

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 er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 VU – Sårbar, Oter «Lutra lutra»  

 NT – Nær truet, Bergirisk «Carduelis flavirostris»  

 

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

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

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

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

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

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

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

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

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

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Saken gjelder oppføring av snøskjermer og rassikring av fv. 241. 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 snøskjermer og rassikring 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 planlagte 

tiltak 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 snøskjerming og rassikring vil ikke medføre noen miljøforringelse da 

området allerede er i bruk i dag.  

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

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

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

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

beste samfunnsmessige resultater.  

 

Vurdering:  

Det aktuelle området ligger i tilknyttet eksisterende vei og er i dag i bruk. Utfra dette 

menes at det benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som gir det beste 

samfunnsmessige resultat.  

 

Konklusjon:  

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

snøskjermer og rassikring ikke vil medføre en vesentlig negativ innvirkning på 

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

tiltaket. Det antas at eventuelt dyreliv kan bli berørt under selve byggingen, men at 

dette vil normalisere seg etter hvert. 

 

Vurdering: 

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

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

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

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

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

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

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

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

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon, etter Plan- og bygningsloven § 19-1, 

fra kommunens arealplan. Søknaden gjelder oppføring av snøskjermer og rassikringstiltak 

ved Brenngamklubben i et område avsatt til LNF-C sone i gjeldende kommuneplan og hvor 

det i bestemmelsen er gitt at det innenfor disse områdene er bygging i tilknytting til landbruk 

og annen stedbunden næring som er i tråd med formålet.  

 

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

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

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

enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. I gjeldende kommuneplan er området lagt ut 

til LNF-C sone hvor det ikke er tillatt med oppføring av tiltak som ikke er tilknyttet 

landbruket eller annen stedbunden næring. Det planlagte tiltaket er av stor sikkerhetsmessig 



karakter og vil heller ikke i utforming og egnethet vesentlig tilsidesette planens 

formålsbestemmelse. 

 

Fordeler med tiltaket:  

 Økt sikkerhet langs rasutsatt fylkesveg. 

 HMS tiltak i forhold til innbyggernes bruk av området. 

 

Ulemper med tiltaket:  

 Visuelt synlige konstruksjoner i terrenget. 

 Presedens 

 

Etter kommunens vurdering vil de samfunnsmessige faktorene med økt helse, miljø og 

sikkerhets aspekter overgå de ulemper tiltaket medfører lokalt dyreliv, visuell fremtoning i 

terrenget og inngrep. Det sees heller ikke at det skapes nevneverdig presedens i saken. Den 

siste vinteren fremviste at det aktuelle området er farlig og utgjør en vesentlig risiko for 

innbyggerne i Dyfjord. Dette da det aktuelle området er der Fv. 241 er lagt og benyttes i dag 

for transport av skolebarn og turgåere. 

 

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

dispensasjon for sikringstiltakene enn de ulemper dette skaper for dyreliv, landskapet og 

planens bestemmelser. Det legges stor vekt på at dette er en strekning av Fv. 241 som sterkt 

trafikkert samt utgjør en skoleveg for barn og unge med stor rasfare. Kommunen ser positivt 

på at vegvesenet gjennomfører sikringstiltak langs vegen i kommunen. 

 

Det anbefales at dispensasjon gis for omsøkte tiltak. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


