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Fylkesrådmannens stab

Lebesby kommune
Postboks 38
9790 KJØLLEFJORD

Uttalelse til søknad om dispensasjon for bruksendring på gnr 33/1 /61 ,
Lebesby kommune.

Finnmark fylkeskommune viser til brev av 1 8.05.18.
Fylkesrådmannens stab v/plan, koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker.

Planfaglig uttalelse:
Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon kommunens arealplan. Søknaden
gjelder rivning av eksisterende tilbygg til naust samt bruksendring av eksisterende naust til
fritidshytte. Naustet ligger innenfor LNF - B sone hvor det ikke tillates oppføring av bygg/ anlegg
nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann.

I lovko mmentaren 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, pbl § 1 9 - 2. Videre må det foreta s 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 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 e ventuelle nye 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 reguler ingsplan 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.

I statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen åpnes det for
at strandsonen i sone 3 (omfatter bla. de tre nordligste fylkene) i større grad kan tas i bruk til
ulike formål. Forutsetningen for dette er at det skjer p lanmessig og at arealbruken vurderes
konkret ut fra de interesser som gjør seg gjeldende i ulike deler av strandsonen.



Etter en samlet vurdering mener Finnmark fylkeskommune at omsøkte dispensasjon for
rivning av eksisterende tilbygg og bruksendring av n aust til hytte ikke vil medføre en
vesentlig negativ innvirkning på området. Vi vil derfor ikke motstride oss at det blir gitt en
dispensasjon etter plan - og bygningslovens kapittel 19 i det aktuelle tilfellet .

Kulturminne faglig uttalelse – arkeologi
Kult ur - , 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.

Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør oppmerksom på at det
skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturvern,
Finnmark.

Med hilsen

Charles Petterson
Plansjef

Nora Dahl
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