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Uttalelse til søknad om dispensasjon til oppføring av naust på gnr.
33 bnr. 1 fnr. 70 - Lebesby kommune

Henviser til brev av 23. februar 2018.

Bakgrunn for søknaden:
Det søkes om dispensasjon til å føre opp et naust i et LNF - B område, hvor det ikke ti llates
oppføring av bygg eller anlegg nærmere sjøen enn 25 meter. Naustet man søker om
dispensasjon til er planlagt nærmere enn 25 meter fra sjø.

Fylkesmannens vurdering:
I kommunens arealplan er omsøkt areal avsatt til LNF - område hvor det er tillatt med spredt
bebyggelse dersom det ikke er mer enn 50 meter mellom byggene. Omsøkt areal ligger
nærmere sjøen enn 25 meter. Det må derfor dispenseres fra gjeldende kommuneplan.

Som det framgår av lovkommentaren til plan - og bygningsloven er kommunens adgang ti l å
gi dispensasjon avgrenset. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres
fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det må også foreligge en klar overvekt av hensyn som taler
for dispensasjon. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjelden de plan. Kommunen skal
også særlig vurdere konsekvensene av en dispensasjon, for eksempel om andre kan tenkes
å søke dispensasjon på samme grunnlag.

Om bygging i strandsonen bør tillates må ses i sammenheng med de samfunnsmessige
interessene som er knytte t til aktuelle utbyggingsformål, og om det er mulighet for
lokalisering andre steder.

I denne saken kan Fylkesmannen ikke se at det er knytter seg samfunnsmessige interesser
til saken. Fylkesmannen anbefaler ut fra dette at dispensasjonen avslås.

Det li gger flere hytter i Krokvika i Kifjorden , og man kan forvente flere tilsvarende saker. Den
samlede belastningen av spredt og planløs utbygging vil over tid forringe områdets verdier.
Vi anbefaler derfor at kommunen setter av et felles naustområde for alle hyttene i området i
forbindelse med revisjonen av kommunens arealdel.

Naturmangfoldloven § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger i henhold
til lovens §§ 8 - 12 i sine besluttende vedtak.

Vi ber om å bli orientert om kommunens saks behandling i denne saken .
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Med hilsen

Bente Christiansen
fylkesmiljøvernsjef

Stine Emilie Nøding Hansen
overingeniør
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