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Arkivsak: 19/296   

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA NÅVÆRENDE AREALPLAN 

FOR HAMMERNES I FRIARFJORD  

 

 

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

kommunens arealplan for flytting av eksisterende fritidshytte, sjå og det ene naustet 

internt på eiendommen gnr. 19 bnr. 19 ved Hammarnes i Friarfjorden. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (Kpl 2022-2003-01) sitt formål 

som LNF-C sone og fra Plan- og bygningsloven (Pbl) sin bestemmelse § 1-8 om 100-

metersbeltet mot sjø for flytting av eksisterende hytte, sjå og naust på eiendommen 

gnr. 19 bnr. 19 ved Hammarnes i Friarfjorden, jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens bestemmelse, ikke vil bli vesentlig tilsidesatt. 

Det menes også at det foreligger klart større fordeler enn ulemper i forhold til 

dispensasjonen. Det er her snakk om omplassering/ flytting av eksisterende hytte, sjå 

og naust på samme eiendom. Det tillegges også stor vekt at ingen av de sentrale 

myndighetene har uttalt seg negativt til dispensasjonen. 

 

3. Vilkår for tillatelsen: 

- Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/ 

arealplan for området og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

- Komplett søknad og tillatelse skal til enhver tid befinne seg på byggeplassen. 

- Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis det ikke er innlevert komplett byggesak 

innen 3 år, jfr. Pbl § 21-9. 

 

4. Kulturminner  

Viser det seg under arbeidet i marken/ sjø at tiltaket kan virke inn på et automatisk 

fredet kulturminne på en slik 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 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 17.3.2019 

2. Beskrivelse av planlagt endring av naust, datert 17.3.2019 

3. Nærmere beskrivelse av tiltaket til Rbd 13, brev datert 22.4.2019 

4. Situasjonskart 

5. Områdekart 

6. Tegning av hytte 

7. Tegning av sjå, naust og hytte 

8. Bilde av hytte og sjå 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

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

19-1, fra kommunens arealplan for flytting av eksisterende fritidshytte, sjå og det ene naustet 

internt på eiendommen gnr. 19 bnr. 19 ved Hammarnes i Friarfjorden. Dispensasjonen gjelder 

fra kommuneplanens bestemmelse om LNF-C sone og Pbl § 1-8 «Forbud mot tiltak mv. 

langs sjø og vassdrag».  

 

Opplysninger fra Matrikkelen:  

Søker:    John Rygvik, Trosteveien 35, 9512 Alta  

Beliggenhet:   gnr. 19 bnr. 19 ved Hammarnes i Friarfjorden, Lebesby kommune  

Koordinat:   Euref89 UTM35 N – 7 819 137, Ø – 496 740  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan 1999 – 2011 (Kp 2022200301). Her er 

det aktuelle området definert som LNF-C sone, med følgende bestemmelse som gjelder:  

 

LNF-C sone  

«Innenfor disse områdene er bygging i tilknytting 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.»  

 

Selv om de eksisterende byggene som her omsøkes flyttet til ny plassering på eiendommen 

var oppført før gjeldende arealplan må disse behandles i tråd med planen som nå gjelder og 

den nye plasseringen vil være avhengig av dispensasjon fra bestemmelsen om LNF-C sone i 

gjeldende plan.  

 

Pbl § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag:  

Flyttingen av hytte, sjå og naust vil komme i berøring med Pbl § 1-8 om at det i 100-

metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og allmenne interesser. 

 

Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen 

enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann.  

 



Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i 

kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jfr. §§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2.  

 

Det er ikke bestemt annen byggegrense i LNF-C sone enn hva som fremgår av Pbl § 1-8 sine 

bestemmelser. Dette medfører at flyttingen av hytte, sjå og naust er avhengig av dispensasjon 

fra lovens bestemmelse § 1-8 for tiltak innenfor 100-metersbeltet av sjøen.  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«På eiendommen står det et etterkrigs hus på 40 m2, (3,5 x 8,8 + 2,5 meter) med 

saltak og en sjå på 10 m2 med pulttak. Begge byggene er i en slik forfatning at de bør 

rives og gjenoppbygges. Nåværende plassering er også uhensiktsmessig. Det er 

bakgrunnen for denne søknaden.  

 

Nåværende bygningsmasse er omringet av busker og gress. Se vedlagte bilde. 

Hovedårsaken er nok at området ikke er kultivert, eiendommen har fått stå og forfalle 

i mange år av ulike eiere. En annen faktor er at gårdsbruket som sokner til området 

ble lagt ned u 2014 og de fritt gående kyrne forsvant.  

 

Den økende tilveksten av gress har gitt økt grobunn for smågnagere. Det binder opp 

fuktighet, skaper en flora av insekter. Denne gress tettheten har gjord at vi de siste 

årene har måtte lage branngater for å forebygge gressbrann som kunne true 

naustene. Nå som jeg også eier hyttene, er min bekymring økende. Spesielt i 

vekstperioden om våren, før gresset blir grønt.  

 

Dette er en fritids eiendom som ikke er under kontinuerlig tilsyn. Jeg må iverksette 

tiltak som fungerer, uavhengig av tilstedeværelse. Flytting av nåværende 

bygningsmasse er slik jeg vurder det, et slikt tiltak.  

 

Mitt forslag til flytting av hytte og sjå ligger ca. 100 meter unna i nord/ vestlig 

retning. Se plan tegning. Området består i hovedsak av tørr jordsmonn, som stein, 

sand og lyng. I sikker avstand fra gress slettene. Om vinteren er det lite snø i området, 

det blåses effektivt bort.  

 

Både nåværende og fremtidig området, viser ingen spor etter tidligere bosetning. De 

områder som bærer preg av bosetning i større skala, ligger anslagsvis 6-800 meter 

unna dette området i nord/ østlig retning i nærhet til sjø.  

 

Flytting vil også bidra til bedre utsikt. At tidligere eier valgte å bygge i le av vær o9g 

vind er å forstå. Tilgangen av materialer var begrenset. Utsikten fikk lide for en mer 

sikker, værmessig plassering.  

 

Planen er å føre opp ny hytte på søyler. Og gjenoppbygge hytte på samme eiendom 

som i dag med stubbgulv er lite aktuelt. Med den smågnager problematikken som 

eksisterer. Eneste som kan fungere er ringmur. 

 

Planen er å trekke hyttene innover terrenget, slik at omgivelsen bidrar til at hyttene 

senkes i terrenget og ikke dominerer landskapet. Hoved hytten vil bli 28 m2, og sjå 10 

m2. Se vedlagt tegning.  

 



Alle de forhold som knyttes til dispensasjon for nybygg i LNF området har jeg med 

mitt forslag ivaretatt.  

 

Som det fremgår av plankart, står det 2 naust ved sjøen. De ble begge bygd i 1957.  

 

Naust 1) Står lengst nord med kortveggen/ hoved porten ned mot havet. 

Naustet er på ca. 24 m2, med saltak.  

 

Naust 2) Står lengst sør, står med langsiden mot havet. Er på ca. 22 m2, med 

pult tak.  

 

Jeg ønsker å flytte naust 2, slik at den står på linje med naust 1. Taket til naust 2 vil 

bli ombygd til saltak.  

 

Både estetisk og funksjonelt vil det bli bedre, når naustene står på linje, begge med 

saltak, og portene står begge rettvendt mot havet. Slik naust skal gjøre.»  

 

Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 25.3.2019 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 29.4.2019, med fristutsettelse for 

Reinbeitedistrikt 13 til 13.5.2019: 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, brev datert 27.3.2019 –  

 

Fylkesmannen har ingen merknader til at søknaden innvilges. 

 

Sametinget, brev datert 10.4.2019 –  

 

Sametinget kjenner til automatisk fredete kulturminner i det omsøkte området. 

Lokaliteten med Askeladden ID 46895 består av 8 tufter, og ligger omentrent 30 

meter nordvest for tiltaket. Sametinget har tidligere befart området, og etter vår 

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

omsøkte tiltaket kommer i konflikt med de automatisk fredete samiske kulturminnene. 

Dette forutsetter at tiltaket bygges hvor tiltakshaver har anvist på vedlagt kart. 

Sametinget har utover dette ingen merknader til søknaden. 

 

Reinbeitedistrikt 13 (Rbd 13), mail datert 3.4.2019 –  

 

Distriktsstyret for Rbd 13 i møte den 2. april 2019 vedtak følgende; 

 

Vedtak, enstemmig; 
Saken utsettes. Veldig dårlige tegninger, vanskelig å skjønne formålet. Anmodes 

bedre arealtegninger, byggebeskrivelse, og hvor eksisterende hytte skal flyttes. 

Dersom man ikke mottar bedre forklaring for tiltaket, så vil man kreve befaring. 

 

Reinbeitedistrikt 13 (Rbd 13), mail datert 8.5.2019 –  

 

Distriktsstyret for Rbd 13 har i møte den 7.5.2019 sluttbehandlet saken, følgende 

vedtak; 

 



VEDTAK; 

Distriktsstyret for Rbd 13 er takknemlig for avklaring av søknaden og et meget bra 

kartbilag. 

 

Distriktet har ingen merknader til søknaden. 

 

Finnmark fylkeskommune har ikke svart innenfor fristen og det antas derfor at de ikke har 

merknader til omsøkte dispensasjon. 

 

Reindrift:  

Eiendommen ligger i reinbeitedistrikt 13. Det er ikke avklart hvilke konkrete 

reinbeiteinteresser som kan bli berørt av tiltaket. Kommunen antar at søknaden ikke vil 

berøre reindriftsinteressene da dette er snakk om flytting av eksisterende bygning på samme 

eiendom.  

 

Berørte eiendom ligger innenfor et vårbeite område for okse- og simlebeiteland. 

Oksebeiteland og øvrig vårland, der okserein og fjordårskalver oppholder seg i kalvingstida. 

Hit kan også kalver med simler trekke seinere på våren.  

 

Kulturminner:  

Søk er utført på gnr/bnr/fnr i Riksantikvarens kulturminnebase og Matrikkelens SEFRAK-

register.  

 

Det er registrert følgende kulturminne i området:  

Kulturminne ID: 46895  

20159 – Automatisk fredet kulturminne for bosetning – aktivitetsområde.  

Består av 8 stk enkeltminner med vernedato 1982-06-14.  

 

Samfunnssikkerhet:  
Omsøkt plassering for hytte og sjå ligger i et område som anses for utenfor fare for flom/ 

overflatevann, utglidning og skredfare. Det er heller ikke naturlige eller menneskeskapte 

forhold som medfører fare for hele og sikkerhet som kommunen kjenner til.  

 

Naustet er plassert i et område som er betegnet for fare for flom etter aktsomhetskartene til 

NVE. 

 

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

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slikt 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.  

Det er registrert følgende oppføring av arter i distriktet:  

 

 EN – Sterkt truet, Polarsnipe «Calidris canutus»  

 VU – Sårbar, Gulmyrull «Eriophorum brachyantherum»  

 VU – Sårbar, Hettemåke «Chroicocephalus ridibundus»  

 NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

 NT – Nær truet, Ærfugl «Somateria mollissima»  

 NT – Nær truet, Havelle «Clangula hyemalis»  

 

Karttjenestene «Artskart» og «Naturbase» viser at det planlagte tiltaket ikke kommer i 

berøring med sårbare arter eller naturtyper. 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. 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 er av begrenset omfang 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 rive 

eksisterende hytte, sjå og naust for gjenoppbygging på ny plassering 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 å rive 

eksisterende hytte, sjå og naust for gjenoppbygging på ny plassering ikke vil medføre 

en negativ innvirkning på Naturmangfoldet. Dette da områdene er i bruk og dette ikke 

vil 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 kommunens arealplan for flytting av eksisterende fritidshytte, sjå og det ene naustet 

internt på eiendommen gnr. 19 bnr. 19 ved Hammarnes i Friarfjorden. Dispensasjonen gjelder 

fra kommuneplanens bestemmelse om LNF-C sone og Pbl § 1-8 «Forbud mot tiltak mv. 

langs sjø og vassdrag».  

 

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. Det aktuelle området er definert som LNF-C 

sone hvor det ikke tillates oppføring av tiltak. Denne saken gjelder flytting av eksisterende 

hytte og sjå, samt vridning av naust ved sjøen slik at den står på linje med tilsvarende naust 

på samme område. Det at det her ikke legges opp til økning av antall enheter, men kun en 

omplassering menes og ikke å utgjøre en vesentlig tilsidesettelse av gjeldende bestemmelser i 

kommunens arealplan. Det legges også vekt på at ingen av sektormyndighetene har uttalt seg 

negativt til søknaden. 

 

Fordeler med tiltaket:  

 Hytte og sjå blir flyttet til et mer egnet sted på eiendommen. 

 Naust ved sjøen blir vrid slik at den blir stående lik det andre naustet på samme 

område. 

 Bedre funksjonalitet og estetisk utforming. 

 Hytte og sjå flyttes ut fra område med tilsig av smeltevann. 

 

Ulemper med tiltaket:  

 Nytt område tas i bruk til tiltak. 

 Mulig presedens i forhold til andre områder.  

 

I forhold til mulig presedens anser kommunen ikke at dette vil være problematisk eller 

vesentlig til hinder for gjeldende kommuneplan. Det er her ikke snakk om ny eller økning av 

antall enheter. Derimot er det en mindre forskyvning av plasseringene for eksisterende tiltak 

på eiendommen. Flyttingen av naustet vil medføre at denne står likens og i samsvar med det 

andre naustet ved sjøen.  

 

I forhold til Pbl § 1-8 angående 100 metersbeltet mot sjø ser ikke kommunen at det vil skape 

vesentlig ulempe da det her er snakk om en mindre flytting og vridning av eksisterende naust 

ved sjøen. 

 

Etter kommunens vurdering vil ikke planlagte dispensasjon for flytting av hytte, sjå og naust 

skape vesentlig tilsidesettelse av formålet med bestemmelsene i plan- og bygningsloven eller 

gjeldende kommuneplans arealdel. Det vurderes også at fordelene med flyttingene her er klart 

større enn ulempene som dette medfører i området.  

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens bestemmelse, ikke vil bli vesentlig tilsidesatt. Det 

menes også at det foreligger klart større fordeler enn ulemper i forhold til dispensasjonen. Det 

er her snakk om omplassering/ flytting av eksisterende hytte, sjå og naust på samme eiendom. 

Det tillegges også stor vekt at ingen av de sentrale myndighetene har uttalt seg negativt til 

dispensasjonen. 

 

Det anbefales derfor at det gis dispensasjon fra kommunens arealplan for flytting av 

eksisterende hytte, sjå og naust på eiendommen gnr. 19 bnr. 19 ved Hammarnes. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 



  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


