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Saksframlegg 

 

Saknummer Utvalg Møtedato 

 Planutvalget  

 

Dispensasjon 

Heggøy – Olderøen. Utvidelse av hytte 
 

 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - delplan for Lakselv med omegn 

LNF-områder Sone C til oppføring av hytte på GBnr 15/4 - Olderø. 

 

Saksutredning  
Norconsult har på vegne av tiltakshaver Heggøy Aktiv AS den 12.01.2017 levert søknad om 

dispensasjon fra kommuneplanen for Porsanger, arealdelen for oppføring av hytte med et 

bruksareal på 106 m2 på GBnr. 15/4 – Olderø. 

Det er registrert følgende bygg på eiendommen: 2 hytter (60m2 og 47m2) og uthus på 13m2. 

Opprinnelig ble det søkt om dispensasjon for bygging av hytte på 58 m2. Søknaden ble innvilget 

av planutvalget 23.02.2016. Senere viste det seg at hytta var bygd med et bruksareal på 100 m2 

og bebygd areal på 116 m2. Bygd hytte er ikke i samsvar med kommunens tillatelse.  

Norconsult søkte 16.01.2017 om tillatelse til å bygge en hytte på 116 m2 

 

 
 



 

Planstatus 

Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel – delplan for Lakselv med omegn og er 

bestemt brukt til landbruk-, natur- og friluftsområde (LNF-områder) Sone C. Jf. Bestemmelser, 

punkt 2 ” Innenfor disse områdene er bolig,- hytte- eller ervervsbebyggelse ikke tillatt. ” 

Eiendommen ligger ved Lakselva. Hytta søkes plassert ca 77 meter fra elva. Kommuneplanens 

arealdel, delplan for Lakselv med omegn punkt 4 har bestemmelser om at «for områder langs 

Lakselva inntil 100 m fra strandlinje målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand 

gis planen ikke rettsvirkning etter Pbl. § 20-6 2. og 3. ledd.» Dette medfører at når delplanen for 

Lakselv med omegn ikke har bestemmelser om bygging langs Lakselva så må den generelle 

bestemmelsen om bygging langs sjø og vassdrag være gjeldene hvilket medfører krav om 

dispensasjon fra byggeforbudet langs sjø og vassdrag jf Pbl § 1-8.   

Før en eventuell tillatelse til oppføring av hytte kan gis, må det derfor foreligge dispensasjon fra 

gjeldende plan, jf pbl § 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel), jf § 19-2 i plan- og 

bygningsloven samt Pbl. § 1-8 byggeforbudssone langs sjø og vassdrag. 

Søknaden om dispensasjon begrunnes med:  

 Tiltaket er viktig i forbindelse med næringsvirksomheten som drives med utgangspunkt 

fra Olderøen. 

 Positive ringvirkninger for lokalsamfunnet blant annet som følge av økt omsetning av 

varer og tjenester i lokalsamfunnet. 

 Muligheter til å gjøre Porsangers trekulturelle bakgrunn kjent. 

Tiltaket vil bli plassert i tilknytning til eksisterende bebyggelse og infrastruktur, og vil ikke i 

særlig grad medføre økt belastning på området. Da hytten er planlagt oppført på pæler vil det 

ikke medføre store terrenginngrep. Det vil også ligge lenger fra vassdrag enn eksisterende hytter. 

Hytten skal benyttes i forbindelse med jakt og fiske og er i tråd med hva søker oppfatter området 

er tiltenkt. Ved å gi tillatelse vil tiltaket til en viss grad kunne bidra til økt aktivitet i 

lokalsamfunnet i Lakselv. 

Den opprinnelige søknaden ble sendt på høring 23.04.2015 med en måneds høringsfrist. 

Porsanger kommune anser at momentene i som da ble fremmet vil også være relevante i 

følgende uttalelser er mottatt: 

Sametinget, Finnmark fylkeskommune: Har ingen merknader til søknaden. 

Landbruksmyndighet i Porsanger kommune: 

Fylkesmannen i Finnmark: 

Begrunnelse for søknader om dispensasjon mottatt 01.06.2015 fra advokatselskapet Per A. 

Amundsen: 

 

Vurdering  

 

Dispensasjon kan etter § 19-2 ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 

eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt.  

I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være større enn ulempene etter samlet vurdering.  

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 

mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser 

om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 

negativt om dispensasjonssøknaden. 

 

Det er søkt om dispensasjon fra gjeldende plan, jf pbl §11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens 

arealdel) til oppføring av hytte på eiendommen GBnr. 15/4 – Olderø.  

Området er avsatt til LNF-formål. De generelle hensyn bak arealformålet er å fremme og legge 

til rette for landbruk- natur og friluftsinteresser.  

 



Landbruk – I gårdskart fra www.skogoglandskap.no er eiendommen på 87 daa. Av det er 12,3 

daa innmarksbeite og resterende areal på 74,4 daa uproduktiv skog. Det er registrert at store deler 

av eiendommen egner seg for oppdyrking til fulldyrka jord. Kommunen har gitt tillatelse etter 

jordlovens § 9 til omdisponering av ca 0,2 da dyrkbar jord fra GBnr. 15/4 til oppsett av ny hytte.  

 

I søknaden nevnes at det kan derfor legges til grunn at det ikke foreligger landbruksmessige 

årsaker som hindrer dispensasjon for å oppføre bygningen. Det er ikke noe form for jordbruk på 

eiendommen men området benyttes av sau på utmarksbeite. Det presiseres at arealene defineres 

ut i fra tilstand og ikke fra status på drift. Verdien av jordbruksarealet på eiendommen er til 

stede, selv når det gitt tillatelse til omdisponering av 0,2 daa av dyrkbar jord til oppføring av 

hytte. Utvidet bebyggelse på eiendommen medfører utvidet bruk av arealet som egner seg for 

oppdyrking til fulldyrka jord.  

 

Hytta ønskes plassert på arealet som er definert som uproduktiv skog. Isolert sett vil et nytt bygg 

oppta et areal på ca 116 m2, og ikke medføre store terrenginngrep. Formannskapet har tidlige 

behandlet og gitt dispensasjon for bygging av hytte på 58 kvm. Denne søkes utvidet til 116 m2. 

Ny bebyggelse vil medføre behov for (utvidet) adkomst evt parkeringsplass, inngrep i 

forbindelse med tilkopling til eksisterende vannsystem og økt utslipp. Det er ikke opplyst i 

søknaden om løsninger for renovasjon og strøm.  

 

Pr i dag, er eneste adkomst til eiendommen via gangbru/hengebru, som ifølge arkivdokumenter 

ble ført opp/erstattet i 1998. Eiendommen ligger ca 120 meter fra kommunal veg. Den tidligere 

eier av eiendom 15/4 har i 2015 meldt til kommunen og Fylkesmann at det ble etablert ulovlig 

kjørevei fra kommunal vei til Olderø over Lakselva på eiendommens nordside. Etter kommunens 

befaring av området ble det konstatert at det var blitt gravd og gruslagt vei fra kommunal veg og 

over FeFos grunn og så videre over Lakselva til eiendommen. Kommunen kjenner ikke hvem 

som har etablert denne veien. Søkeren opplyser om at dersom det i fremtiden blir aktuelt for 

Heggøy Aktiv AS å anlegge vei, vil et slikt tiltak bli omsøkt på vanlig måte.  

 

Kommunen er generelt negativ til planløs hyttebygging som ikke ligger i tilknytning til vei fordi 

dette svært ofte etterfølges av krav om tilrettelegging for motorferdsel, med den følge at det 

etableres nye kjørespor. Etablering av nye kjørespor/utbedring av kjørespor fører til ukontrollert 

veibygging som er et miljøproblem i LNF-områder.  

 

Etter kommunens skjønnsmessige vurdering vil en eventuell innvilgelse av dispensasjonen utløse 

behov for andre tiltak som samlet kan gi større virkninger på det bestående miljø. I tillegg kan en 

innvilgelse av søknaden skape presedens for senere søknader. 

Fylkesmannen anbefaler at kommunen å avslå søknaden om dispensasjon. Dette ut fra flere 

forhold. En innvilgelse kan skape presedens, og også føre til en planløs bit-for-bit nedbygging 

langs elva. Fylkesmannen anbefaler at det utarbeides reguleringsplan for eiendommen. 

 

Friluftsinteresser – Området er avsatt i planen for å fremme og legge til rette for 

friluftsinteresser. Området – Olderø - er omringet av Lakselva som er et verna vassdrag.  

Lakselva er av stor betydning for allmennheten og friluftslivsinteressene. Lakselva er en av de 

mest attraktive sportsfiskeelvene i hele Finnmark, og er av regional betydning i denne 

sammenhengen. Elva er et verna vassdrag. Det er et visst press på utbygging langs Lakselva. 

Kommunen har nå flere søknader om dispensasjon (blant annet på samme eiendommen) for 

bygging av utleiehytter til turistformål. Ved et eventuelt positivt vedtak i denne saken vil dette 

kunne skape presedens slik at andre må få sin søknad innvilget. Dette vil medføre en planløs bit-

for-bit nedbygging langs elva.  

 

I følge søknaden, vil den omsøkte bygningen gli fint inn i et eget tun på Olderøen.  



Ut i fra situasjonsplanen ser man at det vil bli dannet to tun (gårdsplasser) på eiendommen.  

Porsanger kommune viser til Friluftsloven §§ 1a og 3, hvor det står at fri ferdselsrett ikke gjelder 

på innmark (bl a gårdsplass, hustomt) eller inngjerdet område hvor allmenhetens ferdsel vil være 

til utilbørlig fortrengsel for eier.  

 

Ut i fra ovennevnte kan ytterlige utbygging på eiendommen GBnr. 15/4 medføre at allmenheten 

enten indirekte, eller direkte, stenges ute fra strandområdet, og ikke får muligheten til å utøve 

friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet.  

Kommunen har også vurdert saken i forhold til kravene i plan- og bygningsloven § 12-4, tredje 

ledd, som lyder: «For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan 

få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan.»  

Begrepet «større bygge- og anleggstiltak» er ikke definert i loven, og kommunen må foreta en 

skjønnsmessig vurdering i den konkrete saken. Hovedkriteriet for reguleringsplikten er om 

tiltaket i seg selv eller de konsekvenser det kan gi, vil fremkalle vesentlige endringer i det 

bestående miljø, eller utløse behov for andre tiltak som samlet kan gi større virkninger.  

Dette kriteriet må kombineres med hensynet til å gi offentligheten adgang til å gjøre sine 

synspunkter gjeldende før endelig beslutning om tiltakets gjennomføring treffes.  

 

Etter kommunens skjønn vil det omsøkte tiltak og søkers fremtidige planer for bruk av Olderø av 

en slik karakter og omfang at det kreves reguleringsplan. Utarbeidelse av reguleringsplan vil ta 

hensynet til å gi offentligheten adgang til å gjøre sine synspunkter gjeldende før endelig 

beslutning om tiltakets gjennomføring treffes. 

Konklusjon 

De generelle hensynet bak arealformålet som er å fremme og legge til rette for landbruk- natur 

og friluftsinteresser, blir vesentlig tilsidesatt som følge av tiltaket. 

Omsøkte tiltak er en del av næringsvirksomhet med turistformål. Utbygging på eiendommen er 

av et slikt omfang at det etter kommunens vurdering bør skje etter en helhetlig plan. 

Kommunen arbeider med revidering av kommuneplanens arealdel. Kommunen vil gjennom 

kommuneplanen kunne legge en overordnet strategi, føringer og bestemmelser for hvordan en 

ønsker utvikling av de ulike delene av kommunen i framtida. Konsekvensene av utbygging vil 

også bli vurdert i mye større grad enn gjennom dispensasjoner. 

Det vektlegges i tillegg at en av høringsinstansene har uttalt seg negativt til omsøkte tiltak. 

Hytta søkes plassert mindre enn 100 meter fra Lakselva. Ettersom det ikke er fattet vedtak om 

byggegrense mot vassdrag i delplan for Lakselv med omegn så vil pbl. § 1-8 forbud mot tiltak 

mv. langs sjø og vassdrag komme til anvendelse. Dette medfører at byggegrensa er 100 meter. 

En eventuell dispensasjon fra kommuneplanens arealplan vil derfor også omfatte dispensasjon 

fra pbl. § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. 

Porsanger kommune finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i plan- og 

bygningsloven § 19-2 er ikke oppfylt. Søknad om dispensasjon for oppføring av hytte ut over det 

som allerede er innvilget må derfor avslås. 

Hytta søkes plassert mindre enn 100 meter fra Lakselva. Ettersom det ikke er fattet vedtak om 

byggegrense mot vassdrag i delplan for Lakselv med omegn så vil pbl. § 1-8 forbud mot tiltak 

mv. langs sjø og vassdrag komme til anvendelse. Dette medfører at byggegrensa er 100 meter. 

 

Rådmannens innstilling  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra gjeldende 

plan, jf pbl § 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel), til oppføring av hytte utover 

dispensasjon som tidligere er vedtatt på eiendommen GBnr. 15/4 – Olderø.  

 

Begrunnelse:  

Et av vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningsloven § 19-2 er ikke oppfylt. Hensynene bak 

arealformålet om å fremme og legge til rette for landbruk- natur og friluftsinteresser bli vesentlig 



tilsidesatt som følge av tiltaket. Hensynet til allmennhetens ferdsel og friluftsliv vil ikke bli 

ivaretatt.  

Konsekvensene av ytterlige bebyggelse på eiendommen vil medføre at allmenheten enten 

indirekte, eller direkte, stenges ute fra området, og får dermed ikke muligheten til å utøve 

friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet.  

Etter kommunens skjønn vil det omsøkte tiltak og søkers fremtidige planer for bruk av Olderø av 

en slik karakter og omfang at det kreves reguleringsplan. Utarbeidelse av reguleringsplan vil ta 

hensynet til å gi offentligheten adgang til å gjøre sine synspunkter gjeldende før endelig 

beslutning om tiltakets gjennomføring treffes. Eiendommen  ”Olderø” er omringet av Lakselva 

som er et verna vassdrag.  

 

Det vektlegges også at en av de berørte myndighetene har uttalt seg negativt om 

dispensasjonssøknaden. 

 
  

 

 


