
 

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no    

Postboks 38 Strandvegen 152 Telefon: 97 99 09 00 Bankkonto: 4961.72.00235 

9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 78 49 84 67 Bankkonto skatt: 6345.06.20221 

 www.lebesby.kommune.no org.nr.:  940 400 392 

 

Tillegg Sakspapirer 
 

 

Utvalg: Utvalg for Plan- teknisk og miljø 

Møtedato: 30.08.2019 

Møtested:  Møterom 308, Rådhuset Møtetid: 12:00 -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksliste 
 

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 

  Tittel 

 

PS  38/19 19/496   

  36/1/137 DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV 

FISKEHJELLER PÅ KJØLLEFJORD FLYPLASS  

 

 



  Sak 38/19 

 

 Side 2 av 14   

 

36/1/137 DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FISKEHJELLER PÅ 

KJØLLEFJORD FLYPLASS 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 36/1/137  

Arkivsaksnr.: 19/496    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 38/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 30.08.2019  

 

Innstilling: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kjøllefjord flyplass, 

gnr. 36 bnr. 1 fnr. 137, for å benytte eksisterende grus rullebane til oppføring av hjeller 

for å henge fisk / torskehoder til tørk. 

 

2. Det gis midlertidig dispensasjon, i inntil 2 år,  fra reguleringsplan for Kjøllefjord 

flyplass (RPL 2022-1975-02) sitt formål som flyplass for oppføring av hjeller til 

tørking av fisk / torskehoder på eiendommen gnr. 36 bnr. 1 fnr. 137 i Kjøllefjord, Jfr. 

Pbl § 19-2.  

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at planlagte tiltak vil vesentlig 

tilsidesette gjeldende reguleringsplan (RPL 2022-1975-02) for Kjøllefjord flyplass. 

Etter kommunens vurdering vil området rundt Kjøllefjord flyplass best ivaretas ved å 

gjennomføre en reguleringsprosess hvor det gjøres en grundig gjennomgang av mulige 

fremtidige bruksformål for det aktuelle området. Denne prosessen vil sikre en grundig 

medvirkning og utarbeidelse av risiko og sårbarhetsanalyse hvor blant annet fare for 

forurensning til drikkevannskilden (231-60435-L) Jernsteinvannet vil inngå. Derfor 

foreslås det en midlertidig dispensasjon i påvente av ny reguleringsplan 

 

3. Det stilles vilkår for at hjellene gjerdes inn dersom det henges garn over fiskehjellene. 

Dette for å forhindre at rein eller andre dyr blir fast og skadet. 

 

4. 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. 
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Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, mottatt 8.5.2019 

2. Tegning av utforming hjeller 

3. Tegning med avstand mellom bukker på hjeller 

4. Tegning av bukker 

5. Situasjonskart 

6. Områdekart 

7. Gjeldende reguleringskart (RPL 2022-1975-02) 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kjøllefjord 

flyplass for å benytte eksisterende grus rullebane til oppføring av hjeller for å henge fisk / 

torskehoder til tørk.  

 

Matrikkelopplysninger:  

Søker:   Coast Kjøllefjord AS, Postboks 260, Moloveien 5, 9790 Kjøllefjord  

Beliggenhet:  gnr. 36 bnr. 1 fnr. 137, Kjøllefjord  

Koordinat:  Euref89 UTM 35, N – 7 870 808, Ø – 512 707  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende reguleringsplan for området er reguleringsplan for Kjøllefjord flyplass (Rpl 2022-

1975-02) hvor det er gitt følgende bestemmelser for området:  

 

 
 

På bakgrunn av dette vil det planlagte tiltaket med å benytte landingsbanen for tørking av fisk/ 

torskehode på hjeller være avhengig av dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. 

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

Coast Kjøllefjord AS søker om dispensasjon fra reguleringsplanen for Kjøllefjord 

flyplass for å kunne benytte den til å henge fisk/torskehoder. Ønsket er og kunne få 
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mest mulig ut av fisken som landes i Kjøllefjord, samtidig som vi vil kunne skape flere 

arbeidsplasser og økt inntjening til bedriften. Vi ser på flyplass høyda som eneste egnet 

plass i nærliggende området som vil kunne dekke våre behov i henhold til plass og 

framkommelighet.  

 

Vi kan ikke se for oss at det vil komme opp en flyplass de nærmeste 5 årene på dette 

området, å håper derfor at vi vil kunne få en dispensasjon fra reguleringsplan til og 

benytte oss av dette området, til ett formål som vil gi økt verdiskaping for Kjøllefjord 

og bedriften.  

 

Coast Kjøllefjord ser for seg og bygge fiskehjeller, uten og måtte feste noe fast i 

bakken eller lage andre bruksmerker på dette område. Vi vil kunne ta ned hjellene, 

kjapt og enkelt om vi varsles en stund i forveien slik at vi har mulighet til og ta ned 

fisken eller hodene, hvis kommunen en dag vil se at de trenger dette området til andre 

formål.  

 

Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 13.5.2019 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 12. juni 2019.  

 

Følgende uttalelser er kommet inn: 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), mail datert 24.5.2019 –  

 

NVE har ikke prioritert å behandle denne saken og har derfor ingen merknader. 

 

Mattilsynet, mail datert 28.5.2019 –  

 

Vurdering 

Kjøllefjord flyplass som skal benyttes til oppføring av hjeller for å henge fisk / 

torskehoder til tørk ligger i nærheten drikkevannskilden til Kjøllefjord vannverk. 

 

Tørkeprosessen av fisk / torskehoder vil medføre økt aktivitet av fugler og andre dyr 

som kan bidra til å fremme smittespredning ved at drikkevannet kan bli forurenset av 

fekalier fra fugler og dyr. Avføring fra fugler og dyr kan forurense vannet enten ved at 

fugler direkte oppholder seg ved, i eller over vannet, eller ved at avføring som ligger 

på bakken blir vasket ut i drikkevannskilden under snøsmelting eller regnværsperioder. 

 

Konklusjon 

Beskyttelse av drikkevannskilder går primært ut på å legge restriksjoner på arealene 

rundt vannkilden og på bruken av selve drikkevannskilden. Derfor må kommunen 

risiko vurdere om oppføring av hjeller for henging av fisk / torskehoder til tørk på 

Kjøllefjord flyplass utgjør en fare for forurensning av drikkevannskilden før de gir 

tillatelse til denne aktiviteten, jfr. Drikkevannsforskriftens § 12. 

 

Statens vegvesen, brev datert 28.5.2019 –  
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Statens vegvesen anser at planlagt tiltak ikke vil få betydning på trafikk og 

trafikksikkerhet langs riks- og fylkesveg. Som følge av dette har vi ikke merknader til 

saken. 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, brev datert 27.5.2019 –  

 

Fylkesmannen har ingen merknader til at søknaden innvilges. 

 

Reinbeitedistrikt 9, mail datert 30.5.2019 –  

 

Styret i Reinbeitedistrikt 9 har i møte 29. mai behandlet søknad om oppføring av 

fiskehjeller på Kjøllefjord flyplass, høringsbrev 36/1/137, deres ref 19/496-2 

 

Styret har ingen merknader til selve søknaden om oppføring av fiskehjeller. Styret vil 

bemerke at erfaringer fra andre steder er at det henges nett/ garn over hjellene, og at 

reinsdyr vikler seg fast i disse.  

 

Det bes om at det stilles vilkår for at hjellene gjerdes inn dersom det henges garn over 

fiskehjellene.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sametinget, brev datert 6.6.2019 –  

 

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 merknader til søknaden. 

 

Finnmark fylkeskommune, brev datert 11.6.2019 –  

 

Planfaglig uttalelse: 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for 

Kjøllefjord flyplass for å benytte eksisterende grus rullebane til oppføring av hjeller for 

å henge fisk / torskehoder til tørk. Installasjonene skal ikke måtte festes i bakken eller 

lage andre bruksmerker på området, slik at området vil kunne brukes om kommunen 

en dag vil se at de trenger dette arealet til andre formål. 

 

I lovkommentaren til plan - og bygningsloven (pbl) vedrørende dispensasjon, kommer 

det klart frem at adgangen til å gi dispensasjon er avgrenset. Hensynene bak den 

bestemmelsen det dispenseres fra må ikke bli vesentlig tilsidesatt, jf. pbl § 19 - 2. 

Videre må det foretas en interesseavveining der fordelene ved tiltaket må veies opp 

mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for 

dispensasjon. 

 

Ved dispensasjon unndras saksbehandlingen fra offentlig innsyn. Dette medfører at 

berørte parter ikke får anledning til å uttale seg. Uttalelsesretten er et viktig element i 

behandlingen av plansaker. Denne retten undergraves ved dispensasjon ved at andre 
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med interesser i det aktuelle området ikke får informasjon om tiltaket og dermed ikke 

får anledning til å innrette seg i forhold til dette. 

 

Videre kan dispensasjon skape presedens. Ut fra prinsippet om likebehandling betyr 

dette at kommunen må innvilge eventuelle nye tilsvarende søknader om dispensasjon. 

Ved å innvilge dispensasjon risikerer kommunen å uthule sine egne planer. 

 

Vi vil imidlertid minne om at avhengig av type sak, kan det være hensiktsmessig med 

en planendring, eventuelt at det utarbeides en ny reguleringsplan i stedet for 

dispensasjon. En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike 

planen for det aktuelle tilfellet søknaden gjelder. En reguleringsplan vil sikre 

forutberegnelighet for tiltaket. 

 

Finnmark fylkeskommune har ingen innvendinger mot at det blir gitt en dispensasjons 

tillatelse for oppføring av fiskehjellene. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse – arkeologi: 

Kultur -, kulturminne - og miljøavdelinga kjenner ikke til automatisk freda 

kulturminner i det aktuelle området. Skulle det under arbeidet i marka komme fram 

gjenstander eller andre spor som indikerer eldre tids aktivitet i området, må arbeidet 

stanses omgående og melding sendes Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov 

av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven) § 8 andre ledd. Denne 

meldeplikten må formidles videre til de som skal utføre arbeidet. 

 

Finnmarkseiendommen (FeFo), brev datert 7.6.2019 –  

 

 
Lebesby kommune har hatt festeavtale på gnr 36/1/137 fra 1974 til formål flyplass. 

Festetida utløp i 2003 uten å ha blitt fornyet, men begge parter har etter 2003 forholdt 

seg som om festetida fortsatt gjelder. I henhold til punkt 4. i kontraktsvilkårene kan 

tomta ikke fremleies eller festeretten overdras til andre uten bortfesters godkjenning. 

Bruk av tomta til hjellgrunn er ikke i samsvar med kontraktsformålet.  

 

FeFo har i utgangspunktet ingen store innvendinger til tiltaket, men det er uklart for 

oss om kommunen skal overskjøte sin festerett på gnr 36/1/137 til Coast Kjøllefjord 

AS eller leie bort hele eller deler av tomta til denne bedriften, eller om kommunen 

vederlagsfritt skal stille tomta til disposisjon som hjellgrunn.  

FeFo ber derfor om utfyllende opplysninger om tiltaket og vil ta videre stilling til 

saken etter det.  

 

For det som gjelder utløpt festetid på gnr 36/1/137 vil FeFo uansett ta saken videre 

med kommunen med fornying av festekontrakten/inngå ny og tidsriktig kontrakt. 

 

Luftfartstilsynet, mail mottatt den 10.10.2017 (Luftfartstilsynet har ikke svart i denne saken) –  
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Reindrift:  

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

som kan bli berørt av tiltaket. Av temakart viser det at området kommer i berøring av et 

kalvings- og tidlig vårland. Området som planlegges benyttet er på en eksisterende etablert 

grusbane.  

 

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 kulturminnebase og Matrikkelens 

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Det omsøkte området 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 helse og sikkerhet som kommunen kjenner til.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  

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

Lebesby kommune er kjent med at innbyggere benytter området til lufting av hunder og at det 

har forekommet at bobiler / campingvogner har stått på området.  

 

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. 

 



  Sak 38/19 

 

 Side 8 av 14   

 

§ 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 av eiendommen er det registret følgende:  

 

 Fiskemåke, «Larus canus», NT – Nær truet  

 Havelle, «Clangula hyemalis», NT – Nær truet  

 Bergirisk, «Carduelis flavirostris», NT – Nær truet  

 Krykkje, «Rissa tridactyla», EN – Sterkt truet  

 

Ingen av registreringene er gitt i nær tilknytning til det omsøkte området. 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:  

Saken gjelder benyttelse av etablert grus rullebane til hjeller for tørking av fisk / 

torskehoder. 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. 

Oppføring av hjeller for tørking av fisk / torskehoder. Området er i dag etablert med 
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grus rullebane og planlagte tiltak vil ikke vesentlig forverre situasjonen for 

økosystemet i området. Når det gjelder belastningen sees det ikke at oppføring av 

hjeller 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 

bygge hjeller på den etablerte grus rullebane vil ikke medføre noen miljøforringelse av 

naturmangfoldet.  

 

§ 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 i dag. Det å ta i bruk eksisterende grusbane til hjeller anses 

ikke å utgjøre en fare på naturmangfoldet.  

 

Konklusjon:  

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

hjeller på grus rullebane i Kjøllefjord ikke vil medføre en negativ innvirkning på 

Naturmangfoldet. Dette da banen er etablert og ikke vil bli endret utover oppføring av 

hjeller som blir stående på banen. 

 

Vannforskriften § 12: 

For å sikre god økologisk og kjemisk vannkvalitet i overflatevann setter EUs rammedirektiv 

for vann gjennom vannforskriften, krav til forvaltning av vannforekomster. Planområdet 

ligger innenfor vannområdet: Laksefjorden/ Nordkinnhalvøya og kommer i berøring med 

vannforekomst 231-60435-L Jernsteinvatnet. Denne vannforekomsten er registrert med 

«God» økologisk tilstand og «God» kjemisk tilstand. Det må sørges for at tilstanden er god 

også i ettertid.  

 

Vannområdet Laksefjorden/ Nordkinnhalvøya inngår i vannregion Finnmark. Regional 

vannforvaltningsplan for Finnmark ble vedtatt 9.12.2015 og er i tråd med EUs vanndirektiv. 

En vedtatt regional vannforvaltningsplan medfører at kommunen må legge den til grunn i sin 

kommunale forvaltning og planlegging.. 

 

Vannforskriften § 12 skal vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye 

inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene i vannforskriften ikke nås, eller 

at tilstanden forringes. § 12 sier at «ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst kan 

gjennomføres selv om dette medfører at miljømålene i §§ 4-6 ikke nås eller at tilstanden 

forringes, dersom dette enten skyldes 
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a) nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller endret nivå 

i en grunnvannsforekomst, eller  

b) ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i miljøtilstanden i en vannforekomst 

fra svært god til god tilstand 

 

Man må kunne slå fast at etableringen av nye hjeller for tørking av fisk på den gamle 

flyplassen, faller innenfor begrepet nye inngrep, altså bokstav a i vannforskriften § 12, da man 

må kunne anta at tiltaket (Hjeller for tørking av fisk) vil kunne endre vannforekomstens 

vannkvalitet ved økning av fugl og dyreliv. Dette kan utgjøre en økning av fekal forurensning 

av Jernsteinvannet.   

 

Kommunen må da som planmyndighet vurdere hvorvidt tiltaket vil medføre at miljømålene 

ikke nås eller tilstanden i vannforekomsten forringes. Biologisk påvirkning og fysiske inngrep 

er vurdert til å ha minimal påvirkningsgrad. Påvirkning av vannkvalitet i vassdraget fra 

tiltaket, med hensyn til forurensing og spredning av partikler i vann (turbiditet) vurderes til å 

være minimalt.  

 

Kommunens vurdering: 

Som utgangspunkt er det slik at dersom det vurderes dithen at tiltaket ikke vil påvirke 

vannforekomstens mål om å oppnå god økologisk tilstand behøves det ikke å gjøre en 

vurdering av bestemmelsens tilhørende vilkår. Kommunen vil imidlertid vurdere vilkårene i § 

12. 

 

Det gjøres derfor en vurdering av om vilkårene i § 12 er innfridd. Vilkårene som må være 

oppfylt er som følger: 

 

a) Alle praktiske gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i 

vannforekomstens tilstand, 

b) Samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktivitetene skal ikke være større enn tapet 

av miljøkvalitet, og 

c) Hensikten med de nye inngrepene eller aktivitetene kan på grunn av manglende 

teknisk gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store kostnader, ikke med rimelighet 

oppnås med andre midler som miljømessig er vesentlig bedre 

 

A – Avbøtende tiltak 

Oppføringen av hjeller befinner seg ca. 170 meter fra vannkilden på det nærmeste. De settes 

opptil grensen for nedslagsfelt for den aktuelle vannkilden. Det vil utfra plasseringen ikke 

være vesentlig fare for tilsig mot drikkevannskilde. Men dersom det oppstår ekstrem 

nedbørsmengder vil faren for tilsig kunne oppstå. 

 

B – Samfunnsnytten må være større enn tapet av miljøverdier 

Ved etablering av hjeller for tørking av fisk gis lokal bedrift nye muligheter for å utvikle et 

produkt for videreformidling. 

 

De positive sidene må veies mot negativ påvirkning på naturen i og ved Jernsteinvannet.  

 

Fra myndighetenes side har man vært opptatt av hvordan tiltaket vil påvirke kvaliteten for 

drikkevannskilden «Jernsteinvannet». Den største påvirkningen vil her være økt dyre og fugl 

liv rundt drikkevannet. Dette vil kunne medføre en økning i fekal forurensning i drikkevannet 
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og dermed økt fare for ikke å oppfylle vannforskriftens mål om bedre vannkvalitet (redusert 

forurensningsreduksjon).  

 

Det vurderes at påvirkningen på denne økosystemtjenesten er lokal og minimal, og at 

samfunnsmessig anses denne endringen dermed som lokal og minimal. 

 

Ut fra naturmiljø og biologisk mangfold antas det at kvaliteten i plan- og influensområdet ikke 

ser ut til å endres i vesentlig grad. Videre er planområdet relativt lite. Det antas derfor ikke 

vesentlige endringer i sedimentasjon, og dermed heller ikke på vannkvaliteten. 

 

For økosystemtjenestens forurensningsreduksjon antas det derfor minimal påvirkning av 

tiltaket. Dette innebærer at den samfunnsmessige betydningen av endret forurensning også 

vurderes til å være minimal. 

 

Drikkevannet i Jernsteinvannet er tilfredsstillende renset med bla. UV-anlegg. 

 

C – Andre midler for å oppnå samme formål/ alternativer 

Dersom det skulle vurderes alternativer i forhold til samfunnsnytten kan alternativene være: 

 

 Alternativ 0: Nåsituasjonen opprettholdes uten bygging av hjeller på Kjøllefjord 

flyplass. 

 Alternativ 0+: Det bygges bare hjeller på den halvdel som er lengst unna drikkevannet. 

 Alternativ 1: Utbygging av hjeller som omsøkt og hvor store deler av flystripen 

benyttes. 

 

Dersom det velges et av alternativene 0 og 0+ går man glipp av positive virkning, som økning 

av produksjon hos lokalt næringsliv.  

 

I dag er det både fugl og dyre liv som gir fekal forurensning, men hvor stor økningen vil være 

i forhold til etablering av hjeller for tørking av fisk er uvisst. Drikkevannet har rensning av 

vann før dette går inn på anlegget til Kjøllefjord. Ved full utbygging vil det kunne være 

negativ påvirkning av drikkevannskvalitet, men påvirkningen antas å være minimal. Det er 

imidlertid vanskelig med foreliggende grunnlag å fastslå nøyaktig hvor stor denne negative 

påvirkningen vil være.  

 

Oppsummering og vurdering av vilkår 

Det er etter kommunens vurdering at vannkvaliteten i Jernsteinvannet i mindre grad vil 

påvirkes av planlagte oppføring av hjeller og at denne vil opprettholde tilstand som god. Dette 

da det planlagte tiltaket er lokalt og lite. Etableringen av hjeller for tørking av fisk vil ikke gi 

vesentlig forurensning eller redusere vannkvaliteten på nettvannet. 

 

Dersom vannbehandlingen svikter kan det være fare for at mennesker kan bli eksponert for 

drikkevann som er fekalt forurenset.  

 

Av vannprøver gjennomført av råvannet ved Jernsteinvannet er disse i dag gode. Det er få 

indikasjoner på fekal forurensning, men dette kan endre seg dersom tilførselen av fekal 

forurensning øker i vesentlig grad til drikkevannskilden Jernsteinvannet. 
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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 fra reguleringsplan for Kjøllefjord 

flyplass for å benytte eksisterende grus rullebane til oppføring av hjeller for å henge fisk / 

torskehoder til tørk.  

 

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.  

 

Ved vurdering av hvorvidt det foreligger en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak 

bestemmelsen(e), må kommunen ta utgangspunkt i den konkrete planen: Hva har begrunnet 

den bestemmelsen man ønsker å fravike eller hvilke hensyn skal den ivareta? Hvilke konkrete 

hensyn ligger bak planen eller reguleringsformålet det nå søkes dispensasjon fra? 

 

Den aktuelle reguleringsplanen for området er RPL 2022.1975.02 og er regulert som 

flyplassområde. Det å ta i bruk grusrullebanen til annet formål (her som tørkeplass for fisk / 

torskehoder) vil medføre at det regulerte formålet blir vesentlig tilsidesatt. Det første kriteriet 

for å kunne gi dispensasjon vil således ikke være innfridd. De ulike arealplaner er blitt til 

gjennom en omfattende beslutningsprosess etter reglene om offentlighet, samråd og 

medvirkning. Det skal derfor ikke være kurant å fravike gjeldende planer. 

 

Det er ikke behov for å sette opp fordeler og ulemper da søknaden vil vesentlig tilsidesette 

gjeldende plan for området, men det settes allikevel opp fordeler og ulemper. 

 

Fordeler med tiltaket:  

 Grusrullebane tas i bruk fremfor å bli stående tom. 

 Lokal bedrift kan utvikle nye produkter. 

 

Ulemper med tiltaket:  

 Reguleringsplan for Kjøllefjord flyplass blir vesentlig tilsidesatt. 

 Medføre økt aktivitet av fugler og andre dyr som kan bidra til å fremme 

smittespredning ved at drikkevannet kan bli forurenset av fekalier fra fugler og dyr.  

 Avføring fra fugler og dyr kan forurense vannet enten ved at fugler direkte oppholder 

seg ved, i eller over vannet, eller ved at avføring som ligger på bakken blir vasket ut i 

drikkevannskilden under snøsmelting eller regnværsperioder. 

 Presedens  
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I forbindelse med vurderingstemaet om det foreligger kvalifisert overvekt av fordeler ved å gi 

en dispensasjon må kommunen foreta en interesseavveining der fordelene ved tiltaket må 

vurderes opp mot de konkrete ulempene. Det er i hovedsak de samfunnsmessige hensyn 

(allmenne interesser) av planfaglig og areal disponeringsmessig karakter som her tillegges 

vekt, og som må avveies når det snakkes om fordeler og ulemper.  

 

Leser man ordlyden i bestemmelsen bokstavelig, vil kravet nesten aldri være oppfylt i praksis. 

Begrepet «klart større» innebærer nemlig en kvalifisert overvekt av hensyn. 

 

Etter kommunens vurdering foreligger det ikke klart større fordeler enn ulemper for det 

omsøkte tiltaket for oppføring av hjeller på rullebanen ved Kjøllefjord flyplass. Det planlagte 

tiltaket vil vesentlig tilsidesette gjeldende reguleringsplan og ringvirkningene / påvirkningene 

av tiltaket opp mot drikkevannet til Kjøllefjord er uavklart. 

 

Kommunen må risiko vurdere om oppføring av hjeller for henging av fisk / torskehoder til 

tørk på Kjøllefjord flyplass utgjør en fare for forurensning av drikkevannskilden før de gir 

tillatelse til denne aktiviteten, jfr. Drikkevannsforskriftens § 12. Forurensning av vannkilder 

for drikkevann med avføring fra mennesker og dyr utgjør den største risikoen for overføring 

av sykdom via drikkevann. Etter kommunens vurdering vil ikke tiltaket vesentlig øke faren for 

forurensning av drikkevannskilden. Drikkevannet vil gjennomgå rensning før dette går inn på 

fordelingsnettet til Kjøllefjord. Men mennesker kan bli eksponert for drikkevann som er fekalt 

forurenset dersom vannbehandlingen svikter eller drikkevannet har blitt forurenset under 

transport i ledningsnettet, til tross for at det var behandlet ved vannbehandlingsanlegget. 

 

Som oftest er det restriksjoner for ferdsel og aktiviteter i nedbørfeltet, men disse vil ikke 

beskytte mot tilførsel av avføring fra ville dyr eller fugler. Under nedbørsituasjoner vil 

avføring og annet organisk materiale (som kan overbelaste vannbehandlingsprosessene) blir 

vasket ut av nedbørfeltet og tilført vannkilden. 

 

Det er vanlig å dele smittestoffer i drikkevann i gruppene bakterier, virus og parasitter. Dette 

fordi de har ulike egenskaper med henhold til hvordan de smitter og hvordan de fjernes i 

vannbehandlingsprosesser. Sykdomsfremkallende bakterier formerer seg normalt ikke i vann, 

og må ha blitt tilført om de påvises i drikkevannet. De er lite motstandsdyktige mot klorering, 

som da inaktiverer («dreper») bakterier i tilstrekkelig grad til at vannet er trygt å drikke. 

Parasitter derimot er svært motstandsdyktige overfor klor og må fjernes ved andre 

vannbehandlingsmetoder som koagulering og felling, med påfølgende UV-desinfeksjon. De 

befinner seg ofte i vann i tilknytning til andre partikler. Virus er stort sett vertsspesifikke og 

virus som kan smitte mennesker overføres derfor kun fra avføring fra mennesker. Virus er 

svært små og kan derfor være vanskelig å fjerne ved fysiske prosesser som filtrering. Noen 

virus er mindre sensitive for klor enn bakterier, og kan overleve lenge i vann, men de aller 

fleste virus inaktiveres ved normale doser UV bestråling. 

 

Grenseverdier til kontroll av at drikkevannet er fritt for smittestoffer, er gitt i 

drikkevannsforskriften. Det analyseres ikke for de forskjellige smittestoffene, men for 

bakterier som er naturlig forekommende i tarmen til mennesker, pattedyr og fugler. Disse 

bakteriene kalles indikatorbakterier, da de indikerer tilstedeværelse av fekal forurensning. 

Rutinemessig overvåkning er et viktig tiltak for å kontrollere at vannforsyningen driftes i 

henhold til regelverk, men rutineovervåking gir bare et øyeblikksbilde av vannkvaliteten og 

avdekker ikke alle situasjoner som kan medføre smitte i ledningsnettet.  
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Kommunen bør kreve regulering for større tiltak. I tillegg vil mange mindre tiltak i et bestemt 

område i sum, skape behov for forsvarlig planavklaring og dermed kunne utløse et krav om 

reguleringsplan. Tiltak som ikke er så store, men der virkningene for omgivelsene både er 

omfattende eller usikre kan også utløse et krav om utarbeidelse av reguleringsplan, jfr. Pbl § 

12-1. Andre grunner til at tiltak må behandles gjennom arealplan/ reguleringsplan er at 

tiltaket:  

 

- Krever en helhetlig vurdering av lokalisering  

- Krever en grundig medvirknings- og vurderingsprosess  

- Behov for mer bindende bestemmelser  

 

I forholdet til presedens vil ikke tiltaket skape presedens for tilsvarende område da kommunen 

kun har ett regulert område for flyplass, men derimot vil bruken kunne medføre presedens i 

forhold til kommunens øvrige drikkevann. Dette i forhold til hvor nært kommunen ønsker at 

slik aktivitet kan etableres mot kommunens drikkevannskilder. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at planlagte tiltak vil vesentlig tilsidesette 

gjeldende reguleringsplan (RPL 2022-1975-02) for Kjøllefjord flyplass. Det foreligger 

samtidig ikke klart større fordeler enn ulemper for det planlagte tiltaket. Etter kommunens 

vurdering vil området rundt Kjøllefjord flyplass best ivaretas ved å gjennomføre en 

reguleringsprosess hvor det gjøres en grundig gjennomgang av mulige fremtidige bruksformål 

for det aktuelle området. Denne prosessen vil sikre en grundig medvirkning og utarbeidelse av 

risiko og sårbarhetsanalyse hvor blant annet fare for forurensning til drikkevannskilden (231-

60435-L) Jernsteinvannet vil inngå. 

 

Det anbefales at det ikke gis dispensasjon for omsøkte tiltak. 

 

 

 


