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Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 Planutvalget  

Søknad om dispensasjon fra planbestemmelser for tiltak på gnr 24 bnr 1 fnr 

48. Søker Per Inge Sivertsen 

Det søkes om tillatelse og dispensasjon fra gjeldende planbestemmelsers § 3 for Gaggavann vest 

til oppføring av to bygg på punktfestet GBFnr. 24/1-48. 

Det planlegges oppført et uthus/garasje i en etasje med et areal på 30 m2 og en grillstue i en 

etasje med et areal på 18 m2. 

Punktfestet er bebygd med en hytte på 82 m2. De planlagte byggene vil øke det bebygde arealet 

på punktfestet med 48 m2 slik at den samlede bebyggelsen blir på 130 m2 dersom tillatelse 

innvilges. 

 

 



 

 
 



 



 
(Situasjonsplan for den planlagte bebyggelse – tegnet av tiltakshaver) 

 

Reguleringsbestemmelsene for Gaggavann vest hyttefelt § 3 sier følgende:  

«Maksimalt omfang av bebyggelsen (hytte + uthus) skal være 80 m2. Uthus skal ikke overstige 

25 m2. Det tillates kun to bygg på hver tomt.  Utedo kan komme i tillegg.» 

 

Tiltaket vil dermed komme i strid med gjeldende reguleringsbestemmelser, og må derfor 

behandles som en dispensasjonssak. 

 

Reguleringsbestemmelsene for Gaggavann vest hyttefelt § 8 sier følgende: 

«Mindre vesentlige unntak fra reguleringsbestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det, 

tillates av Planutvalget innenfor rammen av bestemmelsene i Plan- og bygningsloven.» 

Saksutredning 

Det søkes om tillatelse til oppføring to bygg i en etasje med et samlet areal på 48 m2.  Tiltakene 

vil føre til at bebyggelsen på dette punktfestet blir større enn reguleringsbestemmelsene tillater. 

 

Før en eventuell tillatelse til det planlagte tiltaket innvilges, må det derfor være gitt dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsene for dette området.   

En eventuell dispensasjon kan innvilges av det faste utvalget for plansaker med hjemmel i plan- 

og bygningslovens § 19-2.   

Dersom man kommer til at det planlagte tiltaket er et tiltak som kan kalles et «mindre vesentlig 

unntak fra reguleringsbestemmelsene», kan det også innvilges dispensasjon med hjemmel i 

reguleringsbestemmelsenes § 8.  

Vurdering 

Det søkes om tillatelse til oppføring av to bygg med et samlet areal på 48 m2. Tiltakene fører til 

at samlet bebygd areal på dette punktfestet blir på ca 130 m2. 



Området er regulert til hyttefelt. 

Tiltakene er dermed ikke i strid med planformålet. 

Tiltakene er imidlertid i strid med planbestemmelsene som tillater maksimalt 80 m2 bebyggelse 

på hvert punktfeste. 

 

Tiltakene dreier seg om oppføring av uthus/garasje i en etasje med et areal på 30 m2 og en 

grillstue med et areal på 18 m2. 

Tiltakene vil ikke føre til en større privatisering av området enn tilfellet allerede er i dag.  

Tiltakene vil ikke føre til en vesentlig forverring av situasjonen for allmennheten med tanke på 

helse, miljø, sikkerhet eller adkomst. 

Etter Porsanger kommune skjønn kommer ikke Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 til anvendelse 

her. 

 

Etter Porsanger kommunes skjønn foreligger det ingen ulemper for allmennheten i forbindelse 

med de planlagte tiltakene. 

Det foreligger imidlertid klare fordeler for tiltakshavers trivsel ved at vedkommende får 

tillatelse til de planlagte tiltakene. 

Fordelene er dermed vesentlig større enn ulempene. 

 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra planbestemmelsenes 

§ 3 for Gaggavann vest hyttefelt for oppføring av to bygg på punktfestet GBFnr. 24/1-48.   

Det tillates oppført et uthus/garasje i en etasje med et areal på 30 m2 og en grillstue i en etasje 

med et areal på 18 m2. 

Det samlede areal på bebyggelsen på dette punktfestet blir på ca 130 m2 etter utvidelsen.    

 

Begrunnelse: 

Etter Porsanger kommunes skjønn foreligger det ingen ulemper for allmennheten i forbindelse 

med de planlagte tiltakene. 

Etter Porsanger kommunes samlede vurderinger vil ikke hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra bli vesentlig tilsidesatt. 

Etter Porsanger kommunes skjønn er fordelene for tiltakshaver klart større enn ulempene for 

allmennheten ved en innvilgelse av disse tiltakene. 

Tiltakene vil ikke føre til en større privatisering av området enn tilfellet allerede er i dag.  

Tiltakene vil ikke føre til en vesentlig forverring av situasjonen for allmennheten med tanke på 

helse, miljø, sikkerhet eller adkomst. 

 

 


