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Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan for oppføring av tilbygg
til naust i Kifjord - gbnr 33/21 - Lebesby kommune

Troms og Finnmark Fylkeskommune viser til deres oversendelse, datert 19.05.2021 , med frist 11.06.2021 . Seksjon
for areal - og samfunnsplanlegging har samordnet uttalelsen fra Troms og Finnmark fylkeskommune på vegne av våre
ulike fagområder.

Planfaglig uttalelse:
Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon, etter pl an - og bygningsloven (pbl)
§ 19 - 1, for oppføring av tilbygg til eksisterende naust på eiendommen gnr. 33 bnr. 21 i Kifjord. Det opplyses at omsøkt
område ligger innenfor et område avsatt til spredt bolig - , fritids - og næringsbebyggelse (LS_F4) i kommunens
arealplan.

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel med kystsone, med planID 5438 - 201602 vedtatt
02.09.2019. Tiltaket er ikke i tråd med gjeldende plan, og må derfor behandles etter pbl kapittel 19, «Dispensasjon».

I arealplanens bestemme lse § 4.4.3 b) er maks tillatt størrelse for naust 30 m2 BRA. Eksisterende naust er ca. 50 m2

BRA, og det planlegges ytterligere oppført ca. 25 m2 tilbygg som da gir en total størrelse på 74 m2 BRA.

Troms og Finnmark fylkeskommune minner om:
Dispensasjon etter plan - og bygningslovens bestemmelser innebærer at det i et enkelttilfelle gis unntak fra
bestemmelser i loven, forskrifter eller planer gitt i medhold av loven. En dispensasjon fra en plan endrer ikke planen,
den innebærer bare at planen fravikes for det aktuelle tilfellet søknaden gjelder.

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. Det er ingen som har krav på å få dispensasjon. Det skal ikke være kurant å fravike lov eller
gjeldende planer uten at dette er grundig og faglig begrunnet. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak
bestemme lsen det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt.

Videre må det foretas en interesseavveining der fordelene ved tiltaket må veies opp mot ulempene. Fordelene ved
å gi dispensasjon må være klart større enn ulempen e etter en samlet vurdering.
Vi 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 vil derfor ikke anbefale en dispensasjon etter plan - og bygningslovens kapittel 19 .

Samferdsel - u ttalelse:
Som vegeier av fylkesveg 8070 er våre interesser rettet mot fylkesvegen og trafikksikkerhet. Et eventuelt tilbygg til
naust på gbnr. 33/21 vil utløyser behov for dispensasjon fra byggegrensen mot fylkesveg. Søknadene sendes til
Troms og Finnmark fylkeskommune. Søknadsskjemaer finner du her:

https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/fylkesveg/soknader - og - skjemaer/

https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/fylkesveg/soknader-og-skjemaer/
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Denne uttalelsen er gitt på vegne av Troms og 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
a ss. a vd. leder plan, folkehelse og kulturarv

Annbjørg Løvik
Seniorrådgiver
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