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Fylkesrådmannens stab

Lebesby kommune
Postboks 38
9790 KJØLLEFJORD

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan for
oppføring av naust på gnr 39/1 7 – Lebesby kommune

Finnmark fylkeskommune viser til brev av 08.05.18.
Fylkesrådmannens stab v/plan, koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker.

Planfaglig uttalelse:
K ommune n har mottatt søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan. Søknaden gjelder
fradeling og oppføring av naust innenfor en LNF - B sone ( tilla tt med spredt fritidsbebyggelse )
hvor det i kke tillates oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i
horisontalplanet ved alminnelig høyvann. I området hvor naustet er søkt plassert gjør
topogra fien det vanskelig å opprettholde kravet fra planbestemmelsen.

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, 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 saksbeha ndlingen 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 omr ådet 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 søknader om dispens asjon. 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. Dette betyr at dersom det blir skade på naustet må det søkes ny d ispensasjon
for å reetablere det .

Finnmark fylkeskomm une kan ikke se at det i vedlagte søknad er dokumentert gode nok grunner
for at en her bør gi tillatelse til tiltak i strid med vedtatt plan. Vi synes og bygningstegningen



minner mer om en garasje enn et naust. Vi vil derfor ikke anbefale en dispensasjon e tter plan -
og bygningslovens kapittel 19 .

Kulturminnefaglig uttalelse – nyere tid:
Kultur - , kulturminne - og miljøavdelinga ved nyere tids kulturminner peker på at tegningen som er
vedlagt minner om en garasje, mens det søkes om å få satt opp et naust. Naustet som bygges
bør være et tradisjonelt naust med saltak.

Kulturminnefaglig uttalelse – arkeologi:
Kultur - , kulturminne - og miljøavdelinga kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i det
aktuelle området. Vi har derfor ingen særskilte merknader til tiltaket.

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

Med hilsen

Charles Petterson
Plansjef

Nora Dahl

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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