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Uttalelse til søknad om dispensasjon til riving og oppføring av ny hytte på 
GBNR 32/1/14 Lebesby kommune 
 
Viser til høringsbrev mottatt 19.06.2019, med søknad om dispensasjon fra Lebesby kommunes 

arealplan (KPL 2022-2003-01), vedtatt av Kommunestyret den 12.12.2003. Det er ønske om 
å rive eksisterende jakthytte på 18m2 og oppføre ny hytte på 32m2. 
 
Bakgrunn 

Planstatus for området: Gjeldende plan for området er kommunens arealplan (KPL 2022-
2003-01), vedtatt av Kommunestyret den 12.12.2003. Området er regulert til LNF-C sone. 
Det er følgende bestemmelse for området:  
LNF-C sone  

«Innenfor denne sone er oppføring av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse ikke tillatt. Det 

samme gjelder vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse.»  

 
Vurdering 
Ut fra søknad fremgår det at eksisterende hytte er på 18 m2 og ny planlegges på 32 m2 
som da medfører en økning på 14 m2. Dette vil utgjøre en vesentlig utvidelse som vil være 
imot formålet med reguleringen og som ikke er ønskelig i dette området.  
 
Finnmark fylkeskommune mener først og fremst at eksisterende hytte bør ivaretas. 
Sekundært at det kan gis dispensasjon til å oppføre ny hytte etter samme størrelse og 
utforming som eksisterende hytte. Dette vil være i tråd med gjeldene plan for området. 
 
 
Planfaglig uttalelse 
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 bestemmelsen 
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 ulempene etter en samlet 
vurdering. 
 
Konklusjon 
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. 
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