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Uttalelse til søknad om dispensasjon for bruksendring av naust til 
hytte i LNF-B sone - eiendom 2020/33/1/61 - Lebesby kommune 
 
Vi viser til brev av 18. mai 2018. 
 
Bakgrunn for søknad 
Det søkes om bruksendring og delvis rivning av naust på Per Pålsanes i Kifjorden. Søker har 
tidligere fått innvilget punktfeste for hytte på Per Pålsanes, men om denne søknaden 
innvilges vil hytta inkluderes i eiendom 33/1/61 og det vil ikke bli flere bygninger i området 
enn det er i dag.  
 
Planstatus for området er LNF-B sone hvor det er tillatt med spredt fritidsbebyggelse, men 
det ikke åpnes for oppføring av bygg eller anlegg nærmere sjøen enn 25 meter.  
 
Bruksendring av naustet krever dispensasjon fra planens bestemmelse om avstand til sjøen.  
 
Søker har tidligere fått godkjent fradeling til fritidshytte. Det er kun en ledig hytteenhet i 
henhold til gjeldende arealplan i området, og den er avsatt til søker.  
 
Fylkesmannens vurdering 
I kommuneplanens arealdel er omsøkt areal avsatt til LNF-B område med tillat spredt 
fritidsbebyggelse, men ikke tillatt bebyggelse nærmere sjøen enn 25 meter. Søknaden skal 
derfor behandles som en dispensasjonssøknad etter plan- og bygningslovens kapittel 19.  
 
Vi vil minne om at kommunen må vurdere om søknaden oppfyller vilkårene for å kunne gi 
dispensasjon. Vilkårene framgår av plan- og bygningsloven § 19-2. Som det framgår av 
lovkommentaren til plan- og bygningsloven er kommunens adgang til å gi dispensasjon 
avgrenset. Det kreves at hensynene i bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig 
tilsidesatt. Det må også være overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det skal ikke 
være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Kommunen skal også vurdere konsekvensene 
av en eventuell dispensasjon, for eksempel presedens for slike søknader. 
 
Som det framgår av pbl. § 1-8 skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap og andre allmenne interesser i 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag. 
 
Omsøkt areal ligger innenfor kommunens grense på 25-metersbeltet langs sjø. Etter plan- og 
bygningslovens § 1-8 er det et generelt forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet 
langs sjøen. De samme reglene gjelder for korte byggegrenser avsatt i kommunens 
arealplan. Det må derfor eventuelt dispenseres både fra gjeldende kommuneplan og fra § 1-
8 i plan- og bygningsloven. 
 
Som det fremgår av § 1-8 i plan- og bygningsloven skal det i 100-metersbeltet langs sjøen  
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"tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 
interesser".  

 
I Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPR for 
strandsonen) åpnes det for at strandsonen i sone 3, som bl.a. omfatter de tre nordligste 
fylkene, i større grad kan tas i bruk til ulike formål. Det er imidlertid en forutsetning at dette 
skjer planmessig og at arealbruken vurderes konkret ut fra de interesser som gjør seg 
gjeldende i ulike deler av strandsonen. Det vises i denne sammenheng til retningslinjenes 
pkt. 4.2, der bl.a. følgende går fram:  
 

"Kommunene skal i kommuneplanen vurdere behovet for utvikling av eksisterende 
arealbruk, og behovet for tilpasning av eventuell ny utbygging. Kommunene skal 
vurdere om tidligere vedtatte, ikke utbygde områder for utbygging i strandsonen skal 
opprettholdes eller tas ut av kommuneplanen. I denne vurderingen skal lovens 
skjerpede krav og disse retningslinjene legges til grunn". 

 
Om bygging i strandsonen bør tillates må ses i sammenheng med de samfunnsmessige 
interessene som er knyttet til aktuelle utbyggingsformål, og om det er mulighet for 
lokalisering andre steder, som på allerede fradelt punktfeste for fritidshytte. I tillegg ligger det 
flere naust i omsøkt område. En kan av den grunn forvente flere tilsvarende saker.  
 
Bygging av fritidsboliger bør avklares i kommuneplan eller reguleringsplan, der det blant 
annet legges vekt på holdning til bruksendringer, samt en rekke andre forhold.  
 
Dersom kommunen innvilger dispensasjon for bruksendring fra naust til fritidshytte, har 
Fylkesmannen vanskelig for å se hvordan man skal begrunne avslag på tilsvarende 
søknader i framtiden. 
 
Vi minner om at kommunen i henhold til § 28-1 i plan- og bygningsloven, har en selvstendig 
undersøkelsesplikt med hensyn til farlige forhold.  Undersøkelsen kan gjøres gjennom en 
systematisk risiko- og sårbarhetsanalyse. I tillegg pålegger naturmangfoldloven § 7 offentlig 
myndighet å synliggjøre sine vurderinger i henhold til lovens §§ 8-12 i sine besluttende 
vedtak. 
 
På bakgrunn av det som står ovenfor anbefaler Fylkesmannen at kommunen avslår 
dispensasjonssøknaden. 
 
Vi ber om å bli orientert om kommunens saksbehandling i denne saken. 
 
Med hilsen 
 
Iris Hallen 
seksjonsleder 

 
 
Stine Emilie Nøding Hansen 
overingeniør 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
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