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KLAGEBEHANDLING - OPPRETTING AV PUNKTFESTER FOR 
FRITIDSFORMÅL VED PASVIK HAMN 
 
Vedlagte dokumenter: 
MERKNADER TIL INNKOMMET KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON PASVIK HAMN 
GBN 33/1 
BESKRIVELSE AV HYTTE OG UTHUS 
OVERSENDELSE AV KLAGE I SAK 9/16 - BRUKSENDRING FRA NÆRINGS- TIL 
FRITIDSFORMÅL SAMT OPPRETTELSE AV PUNKTFESTE 
Overseldelse av kage 
OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER VED PASVIK HAMN GBN 33/1 
SØKNAD OM OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER VED PASVIK HAMN GBN 33/1 
KART PASVIK HAMN 
KARTUTSNITT 
TILTAK 33/1 
VEDRØRENDE SØKNAD OM OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER VED PASVIK HAMN - 
GBNR 33/1 
SØKNAD PÅ HØRING: OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER FOR EKSISTERENDE 
HYTTER - 33/1 
Fylkesmannen ber om å få utsatt høringsfrist for kommunens sak 15/1875/3 
UTTALELSE - OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER FOR EKSISTERENDE HYTTER OG 
NAUST I PASVIK HAMN - GBN 33/1 
UTTALELSE - PUNKTFESTER FOR EKSISTERENDE HYTTER SAMT FELLES NAUST 
GBN 33/1 
UTTALELSE - SØKNAD OM DISPONERING AV LAKSEHYTTER TIL FRITIDSHYTTER 
PASVIK HAMN 
Forslag fra Frank Emil Trasti, AP 
 
 
Dokumenter i saken: 



 
  

2016007667 MERKNADER TIL INNKOMMET KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON 
PASVIK HAMN GBN 33/1 

2016007015 VEDRØRENDE VEDTAK PÅ DISPENSASJON 33/1 PASVIK HAMN - 
INNKOMMET KLAGE PÅ VEDTAK 

2016005474 OVERSENDELSE AV KLAGE I SAK 9/16 - BRUKSENDRING FRA 
NÆRINGS- TIL FRITIDSFORMÅL SAMT OPPRETTELSE AV PUNKTFESTE 

2016003726 MELDING OM VEDTAK: OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER VED PASVIK 
HAMN- GBNR 33/1 

2016003715 MELDING OM VEDTAK: OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER VED PASVIK 
HAMN - GBNR 33/1 

2016003169 MELDING OM VEDTAK I UTVALG FOR PLAN OG SAMFERDSEL 16.02.16 - 
OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER VED PASVIK HAMN GBN 33/1 

2016000258 OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER VED PASVIK HAMN GBN 33/1 
2015026492 UTTALELSE - SØKNAD OM DISPONERING AV LAKSEHYTTER TIL 

FRITIDSHYTTER PASVIK HAMN 
2015026491 UTTALELSE - PUNKTFESTER FOR EKSISTERENDE HYTTER SAMT 

FELLES NAUST GBN 33/1 
2015026242 UTTALELSE - OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER FOR EKSISTERENDE 

HYTTER OG NAUST I PASVIK HAMN - GBN 33/1 
2015025984 FYLKESMANNEN BER OM Å FÅ UTSATT HØRINGSFRIST FOR 

KOMMUNENS SAK 15/1875/3 
2015023996 SØKNAD PÅ HØRING: OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER FOR 

EKSISTERENDE HYTTER - 33/1 
2015023993 VEDRØRENDE SØKNAD OM OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER VED 

PASVIK HAMN - GBNR 33/1 
2015009220 SØKNAD OM OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER VED PASVIK HAMN 

GBN 33/1 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Fylkesmannen i Finnmark klager på kommunens vedtak fattet i Utvalg for plan og samferdsel 
den 16. februar 2016 i sak 9/16. Saken gjelder opprettelse av punktfester for fritidsformål til 
eksisterende laksehytter i Pasvik Hamn på gnr. 33 bnr. 1. Bernt og May Griff Bye og Walter 
Magnus Nilsen (gått bort) søkte via FeFo om oppretting av punktfester for tre laksehytter og 
et båtnaust. Utvalget gav dispensasjon for bruksendring fra næringshytter til fritidshytter. 
Administrasjonen forutsetter at utvalget er kjent med tidligere saksgang. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Søknaden gjelder oppretting av 4 punktfester, hvorav 3 for fritidsbolig og et som nausttomt. 
Et punktfeste for eksisterende laksehytte med uthus tilhørende May Griff og Bernt Bye, to 
punktfester for eksisterende laksehytter tilhørende Anastassia Nilsen (avdødes kone) og et 
punktfeste for eksisterende felles båtnaust. 

Fylkesmannen gav negativ uttalelse og gikk i mot at søknaden ble innvilget.  

Det ble fattet vedtak 16.02.2016 sak 9/16 og gitt dispensasjon for bruksendring og oppretting 
av punktfester som omsøkt. Fylkesmannen har påklagd kommunens vedtak og ber om at 
Utvalg for plan og samferdsel omgjør vedtaket. Etter Fylkesmannens vurdering har 
kommunen ikke vurdert vilkårene i pbl § 19-2 annet ledd på en tilfredsstillende måte og har 
heller ikke tatt stilling til om hensynene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. 



Fylkesmannen har på bakgrunn av dette gjort følgende konklusjon:  

Etter Fylkesmannens vurdering er kommunen sitt vedtak i strid med både 
kommuneplanens arealdel og nasjonale interesser i strandsonen. 

Kommunen har i sin behandling av saken ikke klarlagt hvilke konsekvenser ett inngrep 
som omsøkt vil få for landskapskvalitetene i området, herunder konsekvensene for 
verdiene i 100-metersbeltet langs sjø. Kommunen har heller ikke vurdert de 
miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12, herunder blant annet føre-
var-prinsippet, presedensvirkning og samlet belastning. 

 

Søker Griff Bye har kommet med merknad til Fylkesmannens klage. Fylkesmannen har på 
bakgrunn av bilder vedlagt søknaden konkludert med at bebyggelsen i Pasvik Hamn er i 
«forholdsvis dårlig forfatning» og ikke tilfredsstiller dagens standard til fritidsbebyggelse. De 
skriver at det for de har vært et poeng å respektere de strenge reglene for området og 
dermed ikke gjort vesentlige bygningsmessige endringer. Men ut i fra deres vurdering er 
både hytte og uthus i god forfatning og har brukt de i snart 29 år. 

 

Vurdering: 
Etter Fylkesmannens vurdering har kommunen ikke vurdert vilkårene i pbl § 19-2 annet ledd 
på en tilfredsstillende måte og har heller ikke tatt stilling til om hensynene det dispenseres fra 
blir vesentlig tilsidesatt. 

Rådmannens vurderinger i sak 9/16 konkluderte med at hensynet bak bestemmelsene til pbl 
§1-8, samt de nasjonale miljømålene for arealforvaltning, friluftsliv mm, gitt i St.meld. nr. 26, 
blir vesentlig tilsidesatt med tanke på allmenne interesser for natur- og friluftsområder. Etter 
en samlet vurdering av første strekpunkt (om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt) og andre strekpunkt (om 
fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering), anså rådmannen at fordelene ved å gi dispensasjon er klart mindre enn 
ulempene. Vilkårene for dispensasjon er ut i fra dette dermed ikke oppfylt. Rådmannen 
fastholder på vurderinger fra tidligere saksfremlegg og støtter Fylkesmannens innsigelse. 

Det følger av pbl. § 19-2 fjerde ledd andre punktum at kommunen ikke bør gi dispensasjon 
fra arealplaner, planbestemmelser og byggeforbudet i strandsonen der berørt statlig 
myndighet eller fylkeskommunen har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

Når det gjelder uttalelser fra direkte berørte sektormyndigheter som Sametinget, 
Fylkeskommunen og miljøvernmyndighetene, viser rådmannen til lovens forarbeider, Ot.prp. 
nr. 32 (2007-2008), på side 139. Her uttales det: 

«Kommunen bør fortsatt ikke gi dispensasjon fra planbestemmelser og planer der berørte 
statlige fagmyndigheter eller fylkeskommunen uttrykkelig går imot at dispensasjon gis. Det 
har i praksis vært lagt til grunn at det ikke foreligger særlige grunner for å dispensere i strid 
med uttalelse fra statlig fagmyndighet eller fylkeskommunen». 

 



Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
 

Infrastruktur: 
 

Barn og ungdom: 
 

Folkehelse: 
 

Kompetansebygging: 
 

Økonomi: 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

I medhold av Plan og bygningslovens §19, opprettholder utvalg for plan og samferdsel 
tidligere vedtak i sak 9/16 og gir dispensasjon for bruksendring fra næringshytte til fritidshytte 
og oppretting av punktfester på gbnr. 33/1 i Pasvik hamn som omsøkt. 

Utvalget begrunner selv sitt vedtak. 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
Utvalg for plan og samferdsel tar Fylkesmannens klage til følge og omgjør vedtak fattet 
16.02.2016 sak 9/16. I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 avslår utvalg for plan- og 
samferdsel søknaden om bruksendring fra næringshytte til fritidshytte og oppretting av 
punktfester på gbnr. 33/1 i Pasvik hamn som omsøkt. 



Begrunnelse:           

Utvalg for plan og samferdsel støtter seg til Fylkesmannens og rådmannens vurderinger etter 
lovkommentar til plan- og bygningslovens § 19-2 over. Etter en samlet vurdering er fordelene 
ved å gi dispensasjon ikke klart større enn ulempene. 

Det tillates likevel oppretting av punktfester for næringshytter, dersom søkere kan 
dokumentere aktivt næringsfiske i Pasvik hamn. Tiltaket vil da være å anse som fradeling til 
uendret bruk, jfr. Planjuss 1/2005.  

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



May Griff Bye og Bernt Bye

Lanabukt

9900 Kirkenes

sI -
Sør-Varanger kommune

Plan og utvikling

Vedrørende vedtak om dispensasjon 33/1 Pasvik Hamn- innkommet klage på

vedtak.

Vi viser til Deres brev av 05.04.2016, vedlagt fylkesmannens klage.

Saken er i utgangspunktet greit beskrevet fra Fefos side. I forhold til

fylkesmannens klage, har vi følgende merknader:

Ut fra bilder vedlagt saksdokumentene, konkluderer fylkesmannen med at

bebyggelsen i Pasvik Havn er i "forholdsvis dårlig forfatning" og " ikke

tilfredsstiller dagens standard til fritidsbebyggelse".

For oss har det vært et poeng å respektere de strenge reglene som gjelder for

området.Vi har derfor ikke gjort noen utvidelser eller bygningsmessige

endringer. Men det betyr ikke at hytte og uthus er dårlig vedlikeholdt hverken

utvendig eller innvendig.Det vises til vedlagte beskrivelse over hytte og uthus

hvor det også fremgår hvilket vedlikehold som er gjort. Vi er litt usikker på hva

fylkesmannen mener med "tilfredsstillende standard". Ut fra vår vurdering er

både hytta og uthuset i god forfatning.

Hytta er oppført på 1950-tallet og uthuset på 1960-tallet.Vi overtok

byggverkene i 1987 og har brukt de i snart 29 år uten at bruken har vært til



hinder for andres bruk av området og slik vil det fortsatt være. Opprettelse av

punktfeste for eksisterende byggverk vil ikke endre på dette.

Lanabukt den 7.april 2016

Vennlig hilsen

I 4 JJL er4"

y Griff Bye og Bernt Bye

Kopi til Finnmarkseiendommen



Beskrivelse over hytte og uthus i Pasvik Havn, Sør-Varanger kommune.

Hytte.

Oppført tidlig på 1960-tallet.
Reisverk.
Restauret i 1988 med utvendig maling, nye vindu i oppholdsrom. ny papp på taket,
samt montering av stålpipe.
Samme år trepanelt innvendig og ny vedovn.
Ikke innlagt vann eller strøm.

Hytta er 24 kv.m og består av:
1 oppholdsrorn 12 kv.m
1 soverom 6 kv.m
1 gang 6 kv.m

Uthus.

1 rom 6 kv.m
Oppført på 1950-tallet-
Tømmervegger.
I 1990 ble bygget malt ut endi.2. ton ble lagt på taket og  indu ble skiftet.
Ny panel ble lagt innvendig.
Ingen oppvarming.
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Klage på kommunens vedtak i sak 9/16 - bruksendring fra nærings- 
til fritidsformål samt opprettelse av punktfeste 
 
 
Vi viser til kommunens vedtak i sak 9/16 i Utvalg for plan og samferdsel den 16. februar 
2016. Følgende vedtak ble fattet: 
 

”Hyttene ligger i et område som er regulert til LNFR og i 100-meterbeltet langs sjø. 
Det er fastslått i bestemmelsene til kommuneplanen at det ikke er tillatt å sette opp ny 
bebyggelse. Det er i dette tilfellet ikke snakk om ny bebyggelse eller nye inngrep i 
terrenget, men bruksendring av eksisterende næringshytte til fritidshytte. Hyttene ble 
bygd for å dekke et behov for overnatting i forbindelse med laksefiske tilbake i tid da 
dette var en levende næring. 
 
I medhold av plan og bygningslovens §19, gir utvalg for plan og samferdsel 
dispensasjon for bruksendring fra næringshytte til fritidshytte i Pasvik hamn som 
omsøkt.” 
 

Kommunens vedtak er begrunnet med følgende: 
 

”For svært mange laksehytter i kommunen er det ikke aktuelt lenger for 
familiene å benytte hyttene i forbindelse med laksefiske, og nesten samtlige slike 
hytter langs fjordene brukes i dag til fritidsformål. Med dagens fiskeregler for 
sjølaksefiske (6-10 døgns sesong avhengig av redskap og område) er det svært liten 
sannsynlighet for at det blir noe fremtidig behov for å ta i bruk eksisterende 
næringshytte til sjølaksefiske. Etter en samlet vurdering anser man at fordelene ved å 
gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Vilkårene for dispensasjon er ut i fra 
dette oppfylt.”  
 

Fylkesmannen mottok vedtaket den 23. februar 2016.  
 
Oppsummering av saken 
Finnmarkseiendommen (FeFo) søker på vegne av Walter Magnus Nilsen, May Griff og 
Bernt Bye om tillatelse til å omdisponere næringshytter (laksehytter) i Pasvik hamn (gnr. 33 
bnr.1) til fritidshytter. Videre søkes det om punktfester for hyttene.  
 
FeFo skriver i søknaden at de ønsker å ha ryddige avtalerettslige forhold for permanente 
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bygg i utmark. Dette innebærer at tomta tildeles et eget matrikkelnummer, samt at 
matrikkelbrevet og festekontrakten tinglyses. Søker vil da få den nødvendige forutsigbarhet 
for sine investeringer og for bruken av bygget i framtiden gjennom det rettsvern en tinglyst 
festekontrakt gir. 
 
Eksisterende bygningsmasse i Pasvik hamn er: 
 

May Griff Bye og Bernt Bye: 
1) Hytte: 24 m2

 

2) Uthus: 6 m2
 

 

Walter Magnus Nilsen: 
3) Hytte: ca 20 m2

 

4) Hytte: ca 22 m2
 

 

May Griff Bye, Bernt Bye og Walter Magnus Nilsen: 
5) Felles naust ca 7 m2

 

 

For 1) og 2) søkes det om opprettelse av èn matrikkelenhet. For 3) 4) og 5) søkes det om 
egen matrikkelenhet for hver at bygningene. Bilder vedlagt søknaden viser at bebyggelsen i 
Pasvik havn er i forholdsvis dårlig forfatning og at de ikke tilfredsstiller dagens standard til 
fritidsbebyggelse. 
  
I kommuneplanens arealdel er omsøkt areal avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt 
reindrift (LNFR), hvor tiltak ikke er tillatt. I retningslinjene til § 2.5 i bestemmelsene til 
arealplanen heter det:  
 

”Det tillates ikke at eksisterende eldre lakse-/næringshytter blir endret til fritidshytter.” 
 
Fylkesmannen gikk imot at søknaden ble innvilget i brev datert 23. november 2015.  
 
Kommunen gav i sak 9/16 den 16. februar 2016 tillatelse som omsøkt.  
 
Bakgrunn for klagen 
Etter plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd første punktum kan dispensasjon ikke gis 
dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Videre stilles det i § 19-2 andre ledd annet 
punktum krav om at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering. Vilkårene for å innvilge dispensasjon er strenge, og det skal ikke 
være en kurant sak å fravike gjeldende plan, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. 
 
Etter vår vurdering har kommunen ikke vurdert vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 
annet ledd på en tilfredsstillende måte. Kommunen har ikke tatt stilling til hvilke ulemper det 
omsøkte tiltaket vil kunne ha. Kommunen har heller ikke tatt stilling til om hensynene det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. 
 
I følge § 1-8 i plan- og bygningsloven skal det i 100-metersbeltet langs sjøen "tas særlig 
hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser". I statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen heter det at 
utbygging bør så langt som mulig lokaliseres til områder som er bebygd fra før, slik at 
utbyggingen skjer mest mulig konsentrert. Utbygging i urørte områder med spesielle 
friluftsinteresser, natur- og landskapskvaliteter eller kulturminneinteresser skal unngås. Det 
gjelder for eksempel utbygging i kyst- og fjordlandskaper med spesielle kvaliteter, jamfør 
punkt 7.2 i planretningslinjene. I statlig planretningslinje åpnes det for at det etter en konkret 
vurdering kan være grunnlag for å tillate visse tiltak nært sjøen. Her nevnes ikke 
fritidsbebyggelse.   
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I blant annet St. meld. Nr. 21 (2004-2005) og veileder T-1450 til plan- og bygningsloven 
understrekes viktigheten av at etablering av fritidsbebyggelse avklares gjennom kommunens 
planarbeid og at utbygging ikke skjer i store sammenhengende områder uten større tekniske 
inngrep. De samme føringene fremgår også av Fylkesplan for Finnmark 2006-20091 og i 
statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. 
 
All utbygging og arealbruk bidrar til endringer i landskapet. Det er ikke fritidsbebyggelse i 
Pasvik havn og omkringliggende områder. Slike områder blir det færre og færre av. De er 
derfor en kvalitet i seg selv. Også i kyst- og fjordstrøk i Finnmark vil det bli færre og færre av 
disse områdene dersom det åpnes for at næringshytter generelt kan omdisponeres til 
fritidsbebyggelse. Fritidshytter vil privatisere områdene til fortrengsel for allmennheten på en 
helt annen måte enn næringshytter. Områdene det er snakk om ligger gjerne skjermet til og 
de er av den grunn spesielt attraktive for friluftslivet. Vi mener derfor at det er viktig at kyst- 
og fjordstrøk i Finnmark ikke privatiseres og slik hindrer fremtidige generasjoner sin bruk av 
disse områdene.  
 
Vi har også lagt vekt på at det ikke knytter seg samfunnsinteresser til omsøkt tiltak.  
 
Konklusjon 
Etter Fylkesmannen sin vurdering er kommunen sitt vedtak i strid med både kommune-
planens arealdel og nasjonale interesser i strandsonen.  
 
Kommunen har i sin behandling av saken ikke klarlagt hvilke konsekvenser ett inngrep som 
omsøkt vil få for landskapskvalitetene i området, herunder konsekvensene for verdiene i 100-
metersbeltet langs sjø. Kommunen har heller ikke vurdert de miljørettslige prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8 til 12, herunder blant annet føre-var-prinsippet, presedensvirkning 
og samlet belastning.  
 
Fylkesmannen påklager med dette kommunens vedtak. Vi ber om at kommunen 
omgjør sitt vedtak fattet i Utvalg for plan og samferdsel den 16. februar 2016 i sak 9/16.  
 
Vi ber samtidig om at vedtaket ikke iverksettes før klagen er avgjort, jamfør 
forvaltningsloven § 42 om utsatt iverksetting av vedtak. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Gunnar Kjønnøy 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bente Christiansen 
fylkesmiljøvernsjef 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

                                                
1
 Kapittel 4 i Fylkesplanen for Finnmark 2006-2009 (11) er forlenget i FT-sak 12. Kapittelet i planen 

gjelder inntil det foreligger en vedtatt regional plan for arealutvikling. 
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OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER VED PASVIK HAMN GBN 33/1 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER VED PASVIK HAMN GBN 33/1 
KART PASVIK HAMN 
KARTUTSNITT 
TILTAK 33/1 
VEDRØRENDE SØKNAD OM OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER VED PASVIK HAMN - 
GBNR 33/1 
SØKNAD PÅ HØRING: OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER FOR EKSISTERENDE 
HYTTER - 33/1 
Fylkesmannen ber om å få utsatt høringsfrist for kommunens sak 15/1875/3 
UTTALELSE - OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER FOR EKSISTERENDE HYTTER OG 
NAUST I PASVIK HAMN - GBN 33/1 
UTTALELSE - PUNKTFESTER FOR EKSISTERENDE HYTTER SAMT FELLES NAUST 
GBN 33/1 
UTTALELSE - SØKNAD OM DISPONERING AV LAKSEHYTTER TIL FRITIDSHYTTER 
PASVIK HAMN 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2015026492 UTTALELSE - SØKNAD OM DISPONERING AV LAKSEHYTTER TIL 
FRITIDSHYTTER PASVIK HAMN 

2015026491 UTTALELSE - PUNKTFESTER FOR EKSISTERENDE HYTTER SAMT 
FELLES NAUST GBN 33/1 

2015026242 UTTALELSE - OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER FOR EKSISTERENDE 
HYTTER OG NAUST I PASVIK HAMN - GBN 33/1 

2015025984 FYLKESMANNEN BER OM Å FÅ UTSATT HØRINGSFRIST FOR 
KOMMUNENS SAK 15/1875/3 



2015023996 SØKNAD PÅ HØRING: OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER FOR 
EKSISTERENDE HYTTER - 33/1 

2015023993 VEDRØRENDE SØKNAD OM OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER VED 
PASVIK HAMN - GBNR 33/1 

2015009220 SØKNAD OM OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER VED PASVIK HAMN 
GBN 33/1 

 
 
 
Kort sammendrag: 
 
Finnmarkseiendommen søker på vegne av Walter Magnus Nilsen og May Griff og Bernt Bye 
om opprettelse av tre punktfester til eksisterende hytter og et punktfeste til eksisterende 
felles båtnaust, på gbnr 33/1, Pasvik hamn, øst for Jarfjorden. Hyttene er opprinnelig oppført 
som laksehytter, men det søkes om opprettelse av punktfester for fritidsbolig. Søknaden 
innebærer dermed endring av bruk fra næringshytte til fritidshytte.  
 
Omsøkte tiltak ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til LNFR-område 
(Landbruks-, natur- og friluftsområder, samt reindrift) uten bestemmelser om spredt 
utbygging, samt i 100-metersbeltet langs sjø. Søknaden må dermed behandles i henhold 
plan- og bygningslovens kap. 19, dispensasjon. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
 
Det søkes om oppretting av totalt fire punktfester på FeFo eiendom. Et punktfeste for hytte 
med uthus tilhørende May Griff og Bernt Bye, to punktfester for to hytter tilhørende Walter M. 
Nilsen, og et punktfeste for et felles båtnaust mellom Bye og Nilsen. Det er også to private 
eiendommer i Pasvik hamn, 33/5 og 33/7. Grenser mellom disse og 33/1 er fastsatt i 
jordskiftesak 2000-2012-0018 Pasvik. Det fremkommer av flybilder at det også kan være 
bebyggelse på 33/5, men det foreligger ikke noe nærmere dokumentasjon på hvilken type 
bygg dette er. 

 
Om bruksendring som omsøkt står det i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel kap. 
2.5:  

«Det tillates ikke at eksisterende eldre lakse-/næringshytter blir endret til fritidshytter». 

I bestemmelsene i kap. 5.2 heter det: 

«Etablering av spredt bebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring er ikke tillatt 
nærmere sjø enn 100 meter». 

Plan og bygningsloven § 1-8 lyder som følger: 

«I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser». 



Tiltaket må derfor også behandles etter pbl § 1-8, forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag. 

Det er i forbindelse med behandlingen innhentet følgende høringsuttalelser: 

Sametinget: 
Sametinget kjenner til at Pasvik hamn skal ha vært et handelssted i eldre tid. Det fremgår 
imidlertid av søknaden at det søkes om opprettelse av punktfester for eksisterende 
bebyggelse, og at det ikke søkes om nye tiltak som medfører markinngrep. Sametinget har 
derfor ingen merknader til søknaden. 

 
Finnmark fylkeskommune: 
Finnmark fylkeskommune vil i dette tilfellet ikke gå imot en dispensasjon, men ønsker å 
minne om de nasjonale miljømålene for arealforvaltning, friluftsliv mm, gitt i St.meld. nr. 26, 
hvor det bl.a. heter: 

«Strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle». 

De viser også til lovkommentaren til plan- og bygningsloven vedrørende dispensasjon, og 
påpeker bl.a. at det kommer klart frem at adgangen til å gi dispensasjon er avgrenset. Det 
må foretas en interesseavveining der fordelene må veies opp mot ulempene, og det må 
foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det skal ikke være kurant å 
fravike gjeldende plan. Finnmark fylkeskommune minner også om faren for presedens og at 
kommunen vil kunne måtte innvilge eventuelle lignende søknader i fremtida dersom det gis 
tillatelse til bruksendring som omsøkt. 

 
Fylkesmannen i Finnmark: 
Fylkesmannen viser til tidligere nevnte kap. 2.5 i bestemmelsene til kommuneplanens 
arealdel, hvor bruksendring som omsøkt ikke tillates. Det vises også til plan- og 
bygningslovens § 1-8 om generell forbud mot bygging og deling i 100-metersbeltet langs 
sjøen, samt lovkommentaren til plan- og bygningsloven vedrørende dispensasjon. 

Fylkesmannen påpeker at det er bygd en rekke laksehytter langs Finnmarkskysten og at de 
er bygd for å dekke et faktisk behov for overnatting i forbindelse med laksefiske. Dersom 
omsøkte hytter blir omdisponert til fritidshytte, kan det bli behov for nye laksehytter for å 
dekke nye fiskeres behov for overnatting. Omdisponering av laksehytter til fritidshytter vil 
kunne føre til at Finnmarkskysten, i langt større grad enn det vi ser i dag, blir «privatisert» til 
fortrengsel for allmennhetens interesser. Konsekvensene av dette kan bli en ikke-planlagt og 
for en stor del spredt utbygging av fritidshytter langs kysten. 

Det vises til slutt til St.meld. Nr. 21 og veileder T-1450 til pbl og understrekes at viktigheten 
av at etablering av fritidsbebyggelse avklares gjennom kommunens planarbeid og at 
utbygging ikke skjer i store sammenhengende områder uten større tekniske inngrep. 

Fylkesmannen går på bakgrunn av dette imot at søknaden innvilges. 

 
Østre Sør-Varanger Reinbeitedistrikt 1-2-3: 
Distriktet har ikke svart i denne saken. Distriktet har imidlertid uttalt i tidligere saker 
vedrørende omdisponering av næringshytter til fritidshytter, at de generelt er skeptisk til 
omdisponering langs Jarfjorden, da det er få næringstomter igjen i området, jfr. sak 14/2207 



og 14/2339. 

 

Vurdering: 

Da tiltaket er i strid med kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens § 1-8 tiltak 
langs sjø, må søknaden behandles etter plan- og bygningslovens kapittel 19, hvor § 19-2 gir 
kommunen anledning til å gi dispensasjon. 

I Plan- og bygningslovens § 19-2 andre ledd står følgende:  

”Dispensasjon kan 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 klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler”. 

 
Det skjønn kommunen skal utøve når det vurderes om dispensasjon skal gis er underlagt 
omfattende begrensninger. Dette kommer klart fram i lovkommentaren til ny Plan- og 
bygningslov. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket 
må vurderes opp mot ulempene. For å innvilge dispensasjon må det således foreligge en 
klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Som angitt i paragrafkommentarene i ny 
lov vil vurderingen av omsøkte tiltak i forhold til lovens kriterier være rettsanvendelse, og 
gjelder: 

· Om hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i  

formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt 

· Om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering 

· Om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø 
sikkerhet og tilgjengelighet 

· Om det legges forutsatt vekt på foreliggende nasjonale eller regionale rammer og mål 
· Om negativ uttalelse fra statlig eller regional fagmyndighet tillegges tilstrekkelig vekt 
· Om det dispenseres fra saksbehandlingsregler 

 
Dersom vurderinger etter første, andre eller siste strekpunkt konkluderer med at lovens vilkår 
ikke er oppfylt vil dispensasjon ikke kunne gis. Tredje og fjerde strekpunkt vil først og fremst 
være aktuelle skjønnsmomenter i vurderinger etter første og andre strekpunkt. Det gjelder for 
så vidt også femte strekpunkt, men dette punktet vil være en ramme og påminnelse overfor 
kommunene, og et grunnlag for vedkommende myndighet og klageorganet i forbindelse med 
en eventuell klagesituasjon dersom kommunen likevel fatter vedtak i strid med uttalelse fra 
fagorgan. 

 



Rådmannens vurderinger etter første strekpunkt: 

Næringshyttene ligger i ett område som er avsatt til LNFR-område og i 100-meterbeltet langs 
sjø. Det er fastslått i bestemmelsene til kommuneplanen at det ikke er tillat å sette opp ny 
bebyggelse, samt at det heller ikke tillates bruksendring av næringshytter til fritidshytter. Det 
er i dette tilfellet ikke snakk om ny bebyggelse eller nye inngrep i terrenget, men 
bruksendring i et område som kun består av næringshytter. Rådmannen viser igjen til plan 
og bygningsloven § 1-8, som lyder som følger: 

«I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser». 

Rådmannen støtter seg også til Finnmark fylkeskommunes bemerkning om at strandsonen 
skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Dette i tillegg til 
Fylkesmannens uttalelse om at omdisponering av laksehytter til fritidshytter vil kunne føre til 
at Finnmarkskysten, i langt større grad enn det vi ser i dag, blir «privatisert» til fortrengsel for 
allmennhetens interesser. Konsekvensene av dette kan bli en ikke-planlagt og for en stor del 
spredt utbygging av fritidshytter langs kysten. 

Etter rådmannens vurdering er det tungtveiende at en eventuell tillatelse til omdisponering vil 
endre bruken av hele området, da det ikke er øvrig fritidsbebyggelse i Pasvik hamn. Isolert 
sett utgjør ikke slike enkeltsaker stor fortrengsel for allmenne friluftsinteresser. Sett i et større 
perspektiv er rådmannen likevel enig med Fylkesmannen at en større grad av 
omdisponeringer på sikt vil kunne føre til betydelig privatisering av Finnmarkskysten. Dermed 
blir hensynet bak bestemmelsene til pbl §1-8, samt de nasjonale miljømålene for 
arealforvaltning, friluftsliv mm, gitt i St.meld. nr. 26, vesentlig tilsidesatt med tanke på 
allmenne interesser for natur- og friluftsområder. 

 
Rådmannens vurderinger etter andre strekpunkt: 

Saken er av prinsipiell betydning og det er stor fare for presedens. Dersom det her gis 
tillatelse til bruksendring som omsøkt, vil kommunen kunne måtte innvilge eventuelle 
lignende søknader i fremtida.  

Det er de siste par åra gitt dispensasjoner for tilsvarende søknader i områder der det 
allerede er etablert fritidsbebyggelse, da det i vesentlig grad ikke vil endre bruken av 
området, som i Lille Jarfjord og Skipshamna. Samtidig er det gitt avslag i saker, der områdets 
bebyggelse kun består av næringshytter, som f.eks. i Småstrauman. Dersom man nå åpner 
for omdisponering av næringshytter som ikke ligger blant etablerte fritidsboliger, åpner man 
etter rådmannens syn for omdisponering av alle næringshytter langs kysten. 

Etter en samlet vurdering av første og andre strekpunkt, anser rådmannen at fordelene ved å 
gi dispensasjon er klart mindre enn ulempene. Vilkårene for dispensasjon er ut i fra dette 
dermed ikke oppfylt. 

 

Rådmannens vurdering etter naturmangfoldslovens §§ 8-12, jf. § 7: 

Tiltaket skal vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. I dette tilfellet vurderes 
kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og det er ikke registrert 



forekomst av truede arter eller naturtyper, som vurderes til å ta særlig skade av et eventuelt 
tiltak i området. 
 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
 

Infrastruktur: 
 

Barn og ungdom: 
 

Folkehelse: 
 

Kompetansebygging: 
 

Økonomi: 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, gir plan- og samferdsel dispensasjon for 
oppretting av punktfester for fritidshytter og felles båtnaust på gnr. 33 bnr. 1, Pasvik hamn, 
som omsøkt. 

Begrunnelse: 

Utvalget begrunner selv sitt vedtak. 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 avslår utvalg for plan- og samferdsel søknaden 



og gir ikke dispensasjon for oppretting av punktfester for fritidshytter og felles båtnaust på 
gnr. 33 bnr. 1, Pasvik hamn, som omsøkt. 

Begrunnelse:           

Utvalg for plan og samferdsel støtter seg til rådmannens vurderinger etter lovkommentar til 
plan- og bygningslovens § 19-2 over. Etter en samlet vurdering støtter utvalget seg til 
rådmannen og anser at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 

Det tillates likevel oppretting av punktfester for næringshytter, dersom søkere kan 
dokumentere aktivt næringsfiske i Pasvik hamn. Tiltaket vil da være å anse som fradeling til 
uendret bruk, jfr. Planjuss 1/2005. 

 
 
Behandling16.02.2016 Utvalg for plan og samferdsel 
Saksordfører: Johannesen, Eilif 
 
Forslag AP foreslått av Trasti, Frank Emil: 
Hyttene ligger i et område som er regulert til LNFR og i 100-meterbeltet langs sjø. Det er 
fastslått i bestemmelsene til kommuneplanen at det ikke er tillatt å sette opp ny bebeggelse. 
Det er i dette tilfellet ikke snakk om ny bebyggelse eller nye inngrep i terrenget, men 
bruksendring av eksisterende næringshytte til fritidshytte. Hyttene ble bygd for å dekke et 
behov for overnatting i forbindelse med laksefiske tilbake i tid da dette var en levende 
næring. 

I medhold av Plan og bygningslovens §19, gir utvalg for plan og samferdsel dispensasjon for 
bruksendring fra næringshytte til fritidshytte i Pasvik hamn som omsøkt. 

Begrunnelse: For svært mange laksehytter i kommunen er det ikke aktuelt lenger for 
familiene å benytte hytttene i forbindelse med laksefiske, og nesten samtlige slike hytter 
langs fjordene brukes i dag til fritisdmål. Med dagens fiskeregel for sjølaksefiske (6-10 døgns 
sesong avhengig av redskap og område) er det svært liten sannsynlighet for at det blir noe 
fremtidig behov for å ta i bruk eksisterende næringshytte til sjølaksefiske. Etter en samlet 
vurdering anser man at fordelene ved å gi dispendasjon er klart større enn ulempene. 
Vilkårene for dispensajson er ut u fra dette oppfylt.     

 
Votering: 

Forslaget fra Emil Trasti, AP og innstillingen settes opp mot hverandre. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 
Utvalg for plan og samferdsel sitt vedtak i sak 009/16: 
Hyttene ligger i et område som er regulert til LNFR og i 100-meterbeltet langs sjø. Det er 
fastslått i bestemmelsene til kommuneplanen at det ikke er tillatt å sette opp ny bebeggelse. 
Det er i dette tilfellet ikke snakk om ny bebyggelse eller nye inngrep i terrenget, men 
bruksendring av eksisterende næringshytte til fritidshytte. Hyttene ble bygd for å dekke et 
behov for overnatting i forbindelse med laksefiske tilbake i tid da dette var en levende 



næring. 

I medhold av Plan og bygningslovens §19, gir utvalg for plan og samferdsel dispensasjon for 
bruksendring fra næringshytte til fritidshytte i Pasvik hamn som omsøkt. 

Begrunnelse: For svært mange laksehytter i kommunen er det ikke aktuelt lenger for 
familiene å benytte hytttene i forbindelse med laksefiske, og nesten samtlige slike hytter 
langs fjordene brukes i dag til fritisdmål. Med dagens fiskeregel for sjølaksefiske (6-10 døgns 
sesong avhengig av redskap og område) er det svært liten sannsynlighet for at det blir noe 
fremtidig behov for å ta i bruk eksisterende næringshytte til sjølaksefiske. Etter en samlet 
vurdering anser man at fordelene ved å gi dispendasjon er klart større enn ulempene. 
Vilkårene for dispensajson er ut u fra dette oppfylt.     

 
 

 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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Finnmarkseiendommen 04.03.Z015

Finnmårkkuopmodat

Sør-Varanger kommune

Postboks 406
9915 Kirkenes

SØKNAD OM OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER VED PASVIK HAVN
- SØR-VARANGER KOMMUNE

Finnmark jordskifterett har under behandling tvist om eiendomsrett til grunn under hytter i
Pasvik hamn i jordskiftesak 2000-2012-0018 Pasvik.

Det er pr. i dag ikke opprettet matrikkelenhet og festekontrakt for byggverkene i Pasvik
hamn. I rettsmøte avholdt 12. august 2014 ble berørte parter gitt tid til å forhandle om en
mulig minnelig løsning i saken. FeFo har etter en konkret vurdering funnet å kunne
akseptere at hyttene kan få bli stående, men på visse vilkår som framkommer nedenfor.
FeFo har i avtale med berørte parter forpliktet seg til å søke om matrikkelenhet for
eksisterende byggverk i Pasvik hamn.

I jordskiftesaken er også grenser for gnr 33/5 og gnr 33/7 avklart. Hyttene ligger ikke på
noen av disse eiendommene. Det vises i den sammenheng til kartutsnitt fra jordskiftesak
18/2012.

FeFo søker etter dette om tillatelse etter plan og bygningsloven, samt rekvisisjon av
oppmålingsforretning i medhold av matrikkelloven.

Søkere til Finnmarkseiendommen/Finnmårkkuopmodat (FeFo) er:
Walter Magnus Nilsen, Bugøyfjord, 9930 Neiden
May Griff Bye og Bernt Bye, Lanabukt, 9900 Kirkenes

Søknaden gjelder:
Søknad om punktfester til utmarksbygg ved Pasvik hamn under gnr 33/1, jf. plan-
og bygningsloven §§20-1 & 19-1.

Bygningene er markert i vedlagte kartutsnitt og bilder, og tilhører som følger:

May Griff Bye og Bernt Bye:
Hytte 24 m2
Uthus 6 m2

Walter Magnus Nilsen:
Hytte ca 20 m2
Hytte ca 22 m2

May Griff Bye, Bernt Bye og Walter Magnus Nilsen:
Felles naust ca 7 m2

For 1) og 2) søkes det om opprettelse av èn matrikkelenhet. For 3) 4) og 5) søkes det om
egen matrikkelenhet for hver at bygningene.
Byggverkene har vært benyttet som laksehytter, og ligger i et område som i
kommuneplanens arealdel er definert som LNF-område uten bestemmelser om spredt

p sfefo.nc
www.fefo.no



utbygging. Med bakgrunn i dette, vil FeFo søke om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel, jf. plan- og bygningsloven §19-1 for opprettelse av punktfeste for byggverk i
utmark.

FeFo har vurdert saken etter Finnmarksloven og sametingets retningslinjer for endret bruk
av utmark. Tiltaket vurderes til å ikke være endret bruk, da det over lang tid har stått
byggverk på arealet. Opprettelse av punktfeste for tomt til byggverk vil ikke endre de
faktiske forhold, men sikre de privatrettslige avtaleforhold gjennom en festekontrakt.

FeFo har utarbeidet eget kontraktsformular for byggverk i utmark, med strengere vilkår enn
ordinær fritidshyttekontrakt. Ved ev. kommunal godkjenning vil FeFo benytte dette
kontraktsformularet for tomtene.

FeFo vil stille følgende vilkår i festekontrakten:
Kontrakten gjelder kun eksisterende bygning.
Enhver utvidelse/bygningsmessig tiltak krever FeFos samtykke, samt behandling etter pbl.
Festeretten kan ikke pantsettes.
Salg av bygget kan godkjennes etter søknad.
Byggverkene er ikke overførbare hver for seg, men må ev. avhendes samlet.
Festekontrakten skal tinglyses.

FeFo ønsker å ha ryddige avtalerettslige forhold for permanente bygg i utmark. Dette
innebærer at tomta tildeles et eget matrikkelnummer samt at matrikkelbrevet og
festekontrakten tinglyses. Søker vil da få den nødvendige forutsigbarhet for sine
investeringer og for bruken av bygget i framtiden gjennom det rettsvern som en tinglyst
festekontrakt gir.

FeFo som grunneier ber med bakgrunn i de ovenfor nevnte anførsler om at kommunen
behandler søknaden om etablering av punktfeste for byggverk i Pasvik hamn iht. plan og
bygningsloven og matrikkelloven slik som omsøkt. Dersom kommunen gir tillatelse, vil FeFo
inngå festekontrakt for punktfeste til utmarksbygg til søkerne, men med strenge vilkår jf.
strekpunkter ovenfor.

Ved spørsmål, kontakt saksbehandler Jim-Einar Roska på telefon 09975.

Med hilsen/Dearvvuodaiguin

Sverre Pavel Jim Einar Roska
leder grunn og rettigheter grunnforvalter

Dette dokumentet er elektronisk signert

Vedlegg:
Kartutsnitt Pasvik hamn
Kartutsnitt Pasvik hamn gnr 33 bnr 5
Rekvisisjon Pasvik hamn

Kopi til:





Finnmark jordskifterett Statens hus 9815 VADSØ
May Griff Bye Lanabukt 9900 KIRKENES
Walter Magnus Nilsen Bugøyfjord 9930 NEIDEN
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1) Hytte - May Griff Bye og Bernt Bye

2) Uthus - May Griff Bye og Bernt Bye
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3) Hytte Walter Magnus Nilsen

4) Hytte - Walter Magnus Nilsen
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5) Felles naust

Oversikt fra sjøen

4
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Oversiktsbilde

6



4 41,

Hytte - May Griff Bye og Bernt Bye
Uthus - May Griff Bye og Bernt Bye
Hytte - Walter Nilsen
Hytte - Walter Nilsen
Felles naust

7748800

/1,111111.119

. 4 4.

r

Pasvik hamn

Sak 14/16799

13.04.2015

Malestokk 1:1000

Finnmarkseiendommen



33/1

Å.

33/5

FINNMARK JORDSKIFTERETT
Utkast til rettsfastsettende vedtak

TEGNFORKLARING

Bolt i fjell

Bolt i stein

Eiendomsgrense

PASV1K
i Sør-Varanger kommune

SAK NR. 2000-2012-0018
Datert 25.08.2014
Kartarkivnr. 201014
Blad 1 av 1
Berørte gnr.: 33
Teknisk saksbehandler-
Overingenior Jan-Edvin Pettersen

7 14 metez 21 28 35

Målestokk 1:750
Konedinanystens: Euref 3') (iVCS34) Spne 35

Baktrnonskart: FKB Kartdatn
Kartgrunnlat Statens iest-tveek.Geoveltst



ZI Søknad om tiltak; oppretting eller endring
av matrikkelenhet (deling). PBI, § 20-1 m

El Krav om matrikulering av enhet(er) som

ikke krever behandling etter PBL § 20-1 m
ML § 5, siste ledd og MF §§ 43-48

Rekvisisjon av oppmålingsforretning
ML § 33 


Journalforing/stempel:

Sør-Varanger kommune

Oppmåling

Postboks 406

9915 KIRKENES

	

' • • •

Kommune Gnr Bnr Fnr Seksjonsnummer

	

Eiendom Sør-Varanger 33 1

Bruksnavn/adresse:

Søknad om tiltak
(deling) etter, PBL § 20-1
m og matrikulering etter
M L § 5.
(Felt III må fylles ut)

Krav om

matrikulering av enheter
som ikke krever
behandling etter PBL §
20-1 m.

Sakstype, PBL § 20-1 m:
fl Ny grunneiendom

fl Ny anleggseiendom

fl Nytt jordsameie

Z Ny festegrunn over 10 år

fl Arealoverforing

Deling i hht.

E Reguleringsplan

fl Bebyggelsesplan (eldre
lovverk)

fl Privat forslag

E Annet: 	

Soknad om dispensasjon jf. PBL § 19-1:

fl Plan- og bygningslov

Z Kommuneplan

fl Reguleringsplan

fl Behyggelsesplan (eldre lovverk)

fl Sammenslåing (N/IF§ 43 Se eget skjema)

fl Foring av referanse til eksisterende grense, (MF § 44)

fl Foring av samlet fast eiendom (MF § 45 (2))

fl Registrering av (eksisterende) uregistrert jordsameie (MF § 32. ML §§ 14. 34) (se ogsa felt III)

fl Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (MF § 31. ML §§13. 34) (se også felt III)

fl Annet (angi hjemmel):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter PBL 20-1 m:

Grunneiendom fl Anleggseiendom fl Jordsameie Festegrunn fl Arealoverforing

Rekvisisjon av
oppmålingsforretning, ML
§ 33. Må besvares:

A) Ønskes gjennomfort uten

ugrunnet opphold.

(Kommunens frist er 16 uker etter
PBL-vedtak. § 20-1 m + eventuelt
vinterforskrift. MF § I8.3)

Foretrukket mnd. el. dato for

forretningen:

B) fl Ønsker å utsette oppmåling

og matrikulering til mnd angitt

nedenfor (Kan etter rekvirentens
onske utsettes i inntil 3 ar. Etter 3 år
faller tillatelsen etter PBL § 20-1 m
bort.)
Foretrukket mnd. el. dato for

forretningen:

C) fl Ønsker etter særlige

grunner å gjennomfore

matrikulering, men utsette

fullforing av oppmålings-

forretningen.

(ME § 25)

kommunen fastsetter frist for

fullforing, ikke lenger enn 2 ar.

For alt C); angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget vedlegg):

Oppmålingsforretning for matrikkelenheter som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter Pb1 20-1 M :

Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grensepavisning) (MF. § 36)

Grensejustering (MF. § 34)

Uteareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven § 7. MF. § 35)

fl Registrering av (ekisterende) uregistrert jordsameie (MF. § 32)

fl Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (MF. § 31)

fl Annet (angi hjemmel):



I I$

Parsell nr. Areal ca. m2 Arealt.v pe

for deling

F.‘ entuelt ENentuelt navn og adresse på kjoper/fester
journal nr.

1 punktfeste May Griff Bye og Bernt Bye, Lanabukt, 9900 Kirkenes

2 Punktfeste Walter Nilsen. Bugøyfjord, 9930 Neiden

3 Punktfeste Walter Nilsen, Bugøyfjord, 9930 Neiden

4 Punktfeste Bye og Nilsen i sameie

$

Parsellen(e) fl Selvstendig bruksenhet fl Tilleggsareal til
skal

benyttes

til fl Boli2hus fl Offentlig virksomhet

Fritidshus fl Landbruk/Fiske

fl Industri/Bergverk fl Naturvern

fl Varehandel/bank/forsikrinaihotell/restaurant

Gnr./Bnr./Far./Snr.

fl Offentlig friluftsområde

O Offentli2 ve2

fl Kommunikasjonsareal/tekn. anle22

Ad ko mst

PBL § 27-4

Ve2loven
§§ 4043

Vann-

forsyning

PBL § 27-1

Avløp

PBL § 27-2

fl Riks-/fylkesve2

O Ny avkjorsel fra offentli2 veg

fl Avkjorselstillatelse 2itt (vedle22es)

fl Offentliu vannverk

O Annet:

fl Offentlig avløpsanlegg

fl Utslippstillatelse gitt (vedlegges)

fl Kommunal veg fl Privat ve2

fl Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

fl Soknad om avkjorseltillatelse vedle22es fl Adkomst sikret ifol2e
vedla2te dokument

fl Privat fellesvannverk. "filkny1nin2stillatelsevedle22es

L=1Privat enkeltanlegg Beskriv:

fl Privat fellesanlegg

ElSokn. om utslippstillatelse vedlegges flAvlop sikret ifol2e vedlagte dokument

Nr. fra —til Ikke relevant

Naboliste (gjenpart av nabovarsell)

Kart og situasjonsplaner fl

Avtale om veg/adkomst. inkl. kart

Private servitutter

Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter

Skjema for krav om sammenslåing

Andre avtaler. dokumentasjon

Andre vedlegg

Bekreftelse på/erklæring om at det er ordnet opp i / ikke foreligger heftelser. uradigheter eller andre
restriksjoner som er til hinder for matrikulering

PBL = Plan- og bygningsloven, ML = Matrikkelloven, MF = Matrikkelforskriften

fl



Andre opplysninger
(for eksempel retti2hetshavere av
betydnin2)

Hjemmelshaver(e) Navn: Finnmarkseiendommen Finnmårkkuopmodat Tlf 09975

Adresse: Pb 133 Postnr: 9811 Sted: VADSØ

E-post: post@fefo.no Vår ref.: 14/16799 JER

Stect Vadsø Dato: 14.04.2015
Sverre Pavel —leder —grunn og rettigheter - Fefo

Fakturaadresse:

FeFo, Pb 133, 9811 Vadsø

Eventuelt utfyllende merknader:
Søknad om punktfester og rekvisisjon av oppmålingsforretning for utmarksbygg ved Pasvik hamn under gnr 33/1, jf. plan- og
bygningsloven §§20-1 & 19-1.

Bygningene er markert i vedlagte kartutsnitt og bilder, og tilhører som følger:

May Griff Bye og Bernt Bye:
Hytte 24 m2
Uthus 6 m2

Walter Magnus Nilsen:
Hytte ca 20 m2
Hytte ca 22 m2

May Griff Bye, Bernt Bye og Walter Magnus Nilsen:
Felles naust ca 7 m2

For 1) og 2) søkes det om opprettelse av èn matrikkelenhet. For 3) 4) og 5) søkes det om egen matrikkelenhet for hver at
bygningene.

PBL = Plan- og bygningsloven, ML = Matrikkelloven. MF = Matrikkelforskriften
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May Griff Bye og Bernt Bye 
Lanabukt 
 
9900 KIRKENES 

 

 

 

 
Vår ref.:  
Saksnr.: 15/1875/2 

Deres ref.: 
 

Dato: 
26.10.2015 

Saksbehandler: 
Eivind Iversen 

Telefonnr.:  
 789 77416 

Epostadresse: 
postmottak@svk.no  

 

 

VEDRØRENDE SØKNAD OM OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER VED PASVIK HAMN - 
GBNR 33/1 
 
Vi viser til deres søknad gjennom FeFo, vedrørende opprettelse av punktfester ved Pasvik 
hamn, gnr 33 bnr 1 i Sør-Varanger kommune, datert 13.04.2015. Vi beklager lang 
saksbehandlingstid.  
 
Søknaden vil bli behandlet etter bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel, 
vedtatt i kommunestyret i oktober 2005. Her er det omsøkte område avsatt til LNF(R)-
område (Landbruk, Natur, Friluftsliv og Reindrift), hvor ny fritidsbebyggelse, bolig- og 
ervervsbebyggelse ikke er tillatt. Det søkes om oppretting av punktfester for fritidsformål til 
eksisterende hytter. Hyttene er opprinnelig benyttet som laksehytter og omsøkte tiltak 
medfører endring av bruken. Søknaden må derfor behandles i henhold til plan- og 
bygningsloven kapittel 19 Dispensasjon.  
 
 
I §19-2 Dispensasjonsvedtaket, står følgende:  
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjonen kan 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 klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Dispensasjonssøknaden må være begrunnet, og i kommunens vurdering ihht plan- og 
bygningsloven vil det bli lagt særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet. Statlige og regionale rammer og mål skal også vektlegges, og kommunen gir 
vanligvis ikke dispensasjon hvis en statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden. 
 
Dispensasjon kan kun innvilges ved en politisk behandling i utvalg for plan og samferdsel, 
vanligvis etter at det er innhenta uttalelser fra blant anna Fylkesmannen i Finnmark, 
Finnmark fylkeskommune v/areal- og kulturvernavdelingen og Sametingets miljø- og 
kulturavdeling. Saken kan også bli forelagt andre interesser som kan bli berørt av tiltaket.  
 
Dersom du ønsker en ytterligere avklaring av rammene og forutsetningene for behandlinga 
av søknaden, kan du som søker kreve en forhåndskonferanse med kommunen, jfr plan- og 
bygningsloven § 21-1. 

http://www.svk.no/
mailto:postmottak@svk.no
mailto:postmottak@svk.no
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Behandlingsgebyr: 

Kommunens behandling av søknader etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven er 
gebyrbelagt. Gebyrsatsene er beregnet for å dekke inn kostnadene som kommunen har ved 
behandlingen av søknaden, og er vedtatt av kommunestyret. Fullstendig oversikt over alle 
gebyrsatser kan lastes ned fra www.svk.no. 
 
For den administrative behandlingen av søknaden etter plan- og bygningsloven må det 
betales et gebyr på kr 3 170,-. For en behandling av søknaden politisk i utvalg for plan og 
samferdsel vil det i tillegg bli innkrevd et eget gebyr på kr 8 460,- for saker som krever 
høring. Egen faktura vil bli tilsendt. (Disse to gebyrene deles mellom søkerne til FeFo)  
 
Etter at det eventuelt er gitt tillatelse til fradeling, må det gjennomføres en 
oppmålingsforretning i henhold til matrikkelloven.  
Det må skje på barmark og her blir den nye eiendommen oppmålt, merket og kartfestet. 
Gebyrsatsene for de mest brukte oppmålingstjenestene er lista opp under: 
 
Oppretting av grunneiendom og festegrunn:  

Punktfeste     kr    6 750,- 
Areal fra 0 – 500 m2    kr    8 100,-  
Areal fra 501 – 2 000 m2    kr  15 740,- 
Areal fra 2 001 m2 – økning pr påbegynt dekar kr    1 350,- 
Areal over 5 000m2 etter medgått tid. Minstegebyr kr  20 240,- 

 
På bakgrunn av oppmålingsforretningen opprettes et målebrev som oversendes Statens 
Kartverk for tinglysning. Tinglysingsgebyret er for tiden kr 525,-. 
 
Dersom dere ønsker at vi skal stoppe videre behandling av saken, må vi få skriftlig varsel.  
 
Spørsmål kan rettes til saksbehandler Eivind Iversen, tlf.nr. 789 77416.  
 
Vi ber om at saksnummer  15/1875 oppgis ved alle henvendelser angående saken. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 

Eivind Iversen 
Eiendomskonsulent 

 
 
 

Kopi:    
Finnmarkseiendommen Boks 133 9811 VADSØ 

 

 

http://www.svk.no/
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Vår ref.:  
Saksnr.: 15/1875/3 

Deres ref.: 
 

Dato: 
26.10.2015 

Saksbehandler: 

Eivind Iversen 

Telefonnr.:  

 789 77416 

Epostadresse: 

postmottak@svk.no  

 

 

SØKNAD PÅ HØRING: OPPRETTELSE AV PUNKTFESTER FOR EKSISTERENDE 
HYTTER - 33/1 
 
Sør-Varanger kommune har mottatt søknad fra FEFO om tillatelse til oppretting av 
punktfester for eksisterende hytter, samt felles naust, på gnr. 33 bnr. 1, Pasvik hamn, Sør-
Varanger. Søker til FEFO er Walter Magnus Nilsen og May Griff og Bernt Bye.  
 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt som LNFR-område. Hyttene er benyttet som 
laksehytter og det søkes i dag om opprettelse av punktfester til fritidsformål. Søknaden må 
derfor behandles etter plan- og bygningslovens kapittel 19, Dispensasjon, hvor fordelene må 
være klart større enn ulempene for at dispensasjon skal kunne innvilges. 
  
Før kommunen behandler søknaden, ber vi om uttalelse fra høringsinstansene. Vennligst 
oppgi vårt saksnr. som er 15/1875 ved tilbakemelding. 
 
Dersom endelig svar ikke kan avgis innen 4 uker, ønsker vi en tilbakemelding på når et 
endelig svar kan forventes, og hvilke forhold dette beror på (befaringer, møter o.a.). Dette av 
hensyn til informasjon til søker. 
 
Vedlagt følger kopi av søknadspapirer. 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 

Eivind Iversen 
Eiendomskonsulent 

 
 

Mottakere:  Fylkesmannen i Finnmark 
Finnmark Fylkeskommune 
Sametinget 
Reinbeitedistrikt 4/5 B 

 
Kopi:   FeFo 

 

http://www.svk.no/
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Fra: Reiestad, Harriet <fmfihar@fylkesmannen.no> 
Sendt: 19. november 2015 10:30 
Til: Postmottak 
Kopi: Eivind Iversen 
Emne: Fylkesmannen ber om å få utsatt høringsfrist for kommunens sak 15/1875/3 
 
På grunn av stor saksmengde hos oss, ber Fylkesmannen ber om å få utsatt høringsfrist for kommunens 
sak 15/1875/3 til den 25. november. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Harriet Reiestad 
rådgiver 
Fylkesmannen i Finnmark 
 
Telefon 78 95 03 68 eller 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/finnmark <http://www.fylkesmannen.no/finnmark> 
 

 Tenk miljø - trenger du å skrive ut denne e-posten?  

 



SAMEDIGGI
SAMETINGET

Sør-Varanger kommune
Boks 406
9915 KIRKENES

ASEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN CUI/DERES REF. MIN CUJ.NAR REF. BEAIVI/DATO

Thor-Andreas Basso, +47 78 47 40 16 15/1875/3 15/5407 - 2 17.11.2015

thor-andreas.basso@samediggi.no Almmut go vålddåt oktavuoda/Oppgis ved henvendelse

Uttalelse vedrørende søknad om opprettelse av punktfester for eksisterende
hytter og naust i Pasvik Hamn, Gbnr 33/1, Sør-Varanger kommune

Sametinget viser til deres brev av 26.10.15.

Sametinget kjenner til at Pasvik hamn skal ha vært et handelssted i eldre tid. Det fremgår
imidlertid av søknaden at det søkes om opprettelse av punktfeste for eksisterende
laksehytter, samt felles naust, og det ikke søkes om nye tiltak som medfører markinngrep.
Sametinget har derfor ingen merknader til søknaden.

Skulle det på et senere tidspunkt være aktuelt å gjøre nye tiltak, ber vi om at søknadene
sendes til oss på høring.

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder ametinget, og viser til
egen uttalelse fra Finnmark fylkeskommune.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

An Thor-Andreas ss
Fågajodiheaddji /Fagleder

rg Ba
råddeaddi/rådgiver

Kopiija/Kopi til:
Finnmårkku fylkkagielda - Fylkeshuset 9815 VADSØ
Finnmark fylkeskommune
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¥FINNMARK FYLKESKOMMUNE
FINNMARKKUFYLKKAGIELDA
Sentraladministrasjonen
Guovddighålddahus

Vår dato: 19.11.2015

Arkivkode: ---

Gradering:

Vår ref: 201502930-3

Deres ref:

Saksbehandler: Annbjørg Løvik
Erman
Telefon: +4778963031
Annbjorg.Lovik@ffk.no

Sør-Varanger kommune
Postboks 406
9915 KIRKENES

t -

Uttalelse til søknad på høring - punktfester for eksisterende hytter samt
felles naust Gnr 33/1 Pasvik hamn Sør-Varanger kommune

Finnmark fylkeskommune viser til e-post av 26.10.2015, hvor det søkes om tillatelse til
oppretting av punktfester for eksisterende hytter, samt felles naust på gnr 33 bnr 1, Pasvik hamn
i Sør-Varanger kommune. Søknaden må behandles etter plan- og bygningslovens § 19.
Seksjon for plan, kulturminner og miljø koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker.

Planfaglig uttalelse:
Søknaden gjelder opprettelse av punktfeste for fritidsformål, og det er da en endring fra
laksehytte til fritidshytte. Det aktuelle området er regulert til LNFR-område og 100-metersbelte
langs sjø.

Finnmark fylkeskommune vil i dette tilfellet ikke gå imot en dispensasjon, men ønsker å minne
om de nasjonale miljømålene for arealforvaltning, friluftsliv med mer gitt i St.meld. nr. 26
(2006-2007). Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand.
Her heter det bl.a.: «Strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig for
alle.» Vassdragene skal forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer vassdragslandskap,
vassdragsbelter og vannressurser.

I lovkommentaren til plan- og bygningsloven vedrørende dispensasjon, kommer det klart frem at
adgangen til å gi dispensasjon er avgrenset. Videre må det foretas en interesseavveining der
fordelene ved tiltaket må veies opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn
som taler for dispensasjon. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være
en kurant sak å fravike gjeldende plan. Ordvalget i PBL. § 19-2, andre ledd innebærer at det
normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det
søkes dispensasjon fra, fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.
En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike planen for det aktuelle tilfelle
søknaden gjelder. En reguleringsplan vil sikre forutberegnelighet for tiltaket. Dersom det senere
ønskes utvidelse av tiltaket, vil dette lettere la seg gjøre ved en reguleringsplan. Ved en
dispensasjon må det søkes på nytt, likedan dersom bygningen f.eks. blir skadet ved brann.

Finnmark fylkeskommune vil minne om faren for presedens. Dette betyr at dersom det gis
tiltalelse til bruksendring som omsøkt, vil kommunen måtte innvilge eventuelle lignende
søknader i fremtida.

Postadresse Besøksadresse Telefon +47 78 96 30 00 Org.nr 964 994 218

Postboks 701 Henry Karlsens plass 1 Telefaks +47 78 96 30 01 Bankkonto 4930.09.12051
9815 VADSØ 9800 VADSØ
postmottak@ffk.no www.ffk.no



Finnmark fylkeskommune vil ut fra det ovennevnte anbefale Sør-Varanger kommune å regulere
områder der det er lignende problemstillinger. Dette for å etterkomme de nasjonale miljømålene,
samt å gjennomføre en helhetlig arealpolitikk.

Kulturminnefaglig uttalelse —eldre tid:
Finnmark fylkeskommune forstår søknaden slik at det ikke skal foretas inngrep i marka på de
omsøkte arealene. Dersom dette er korrekt har vi ingen merknader til søknaden.

Hvis det ved en seinere anledning vil bli aktuelt å sette i gang tiltak (inngrep) på disse arealene,
må søknad sendes kulturminnemyndighetene jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(Kulturminneloven), § 8 jf. § 3. Det kan da bli nødvendig å foreta ei befaring.

Seksjon for plan-, kulturminner og miljø kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i det
aktuelle området. Vi har derfor ingen særskilte merknader til reguleringsplanarbeidet.

Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten, som bør tas med i reguleringsbestemmelsene. Vi
foreslår følgende formulering:

Kulturminner og aktsomhetsplikt:

Skulle det under arbeidet i marka komme fram gjenstander eller andre spor som indikerer
eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og melding sendes
Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(Kulturminneloven) § 8 andre ledd. Denne meldeplikten må formidles videre til de som
skal utføre arbeidet.

Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør oppmerksom på at det
skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for rettigheter, næring og miljø,
Finnmark.

Tore Gund rsen
avdelings jef

plan og kulturavdelingen

ed h

An vik
arealplanveileder

Kopi til: fmfipostmottak@fylkesmannen.no
Sametinget / Såmediggi, Avjovårgeaidnu 50, 9730 Kårå§"johka/Karasjok
Finnmarkseiendommen/Finnmårkkuopmodat, Postboks 133, 9811 VADSØ



FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÅRKKU FYLKKAMÅNNI
Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat

Sør-Varanger kommune

Postboks 406
9915 Kirkenes

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato
15/1875/3 Sak 2015/4188 23.11.2015

Ark 421.3

Saksbehandler/direkte telefon: Harriet Reiestad - 78 95 03 68

Uttalelse til søknad om omdisponering av laksehytter til fritidshytter
og søknad om punktfeste for disse - Pasvik hamn i Vuottasvahki

Fylkesmannen viser til brev fra kommunen datert 26. oktober. Videre viser vi til e-post datert
19. november der vi ber om å få utsatt høringsfristen for denne saken til den 25. november.

Finnmarkseiendommen (FeFo) søker på vegne av Walter Magnus Nilsen og May Griff og
Bernt Bye om tillatelse til å omdisponere laksehytter i Pasvik hamn (gnr. 33 bnr.1) til
fritidshytter. Videre søkes det om punktfester for fritidsbebyggelse.

Søknaden
Omsøkt laksehytter ligger i Pasvik hamn i Vuottasvahki på Sør-Varanger-kysten.

FeFo skriver i søknaden at de ønsker å ha ryddige avtalerettslige forhold for permanente
bygg i utmark. Dette innebærer at tomta tildeles et eget matrikkelnummer, samt at
matrikkelbrevet og festekontrakten tinglyses. Søker vil da få den nødvendige forutsigbarhet
for sine investeringer og for bruken av bygget i framtiden gjennom det rettsvern en tinglyst
festekontrakt gir.

Eksisterende bygningsmasse i Pasvik hamn er:

May Griff Bye og Bernt Bye:
Hytte: 24 m2
Uthus: 6 m2

Walter Magnus Nilsen:
Hytte: ca 20 m2
Hytte: ca 22 m2

May Griff Bye, Bernt Bye o Walter Magnus Nilsen:
Felles naust ca 7 m2

For 1) og 2) søkes det om opprettelse av èn matrikkelenhet. For 3) 4) og 5) søkes det om
egen matrikkelenhet for hver at bygningene.

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 70 fmfipostmottak@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ



Regelverket
I kommunens arealplan er omsøkt areal avsatt til LNF. Omsøkt laksehytte ligger innenfor
100-metersbeltet langs sjø.

I retningslinjene til § 2.5 i bestemmelsene til arealplanen heter det: "Det tillates ikke at
eksisterende eldre lakse-/næringshytter blir endret til fritidshytter."

Etter plan- og bygningsloven § 1-8 er det et generelt forbud mot bygging og fradeling i 100-
metersbeltet langs sjøen. Paragrafen er aktuell når søknader om endret bruk av eiendom i
strandsonen skal vurderes. Dersom kommunen gir tillatelse må det derfor dispenseres både
fra gjeldende kommuneplan etter plan og bygningsloven kapittel 19, og fra plan- og
bygningsloven § 1-8.

Som det framgår av lovkommentaren til plan- og bygningsloven er kommunens adgang til å
gi dispensasjon avgrenset. Loven krever 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 gjeldende
plan. Kommunen skal også særlig vurdere konsekvensene av en dispensasjon. For
eksempel om andre vil kunne søke om dispensasjon på samme grunnlag.

Fylkesmannens vurdering
Det er bygd en rekke laksehytter langs Finnmarkskysten. Hyttene ble bygd for å dekke et
faktisk behov for overnatting i forbindelse med laksefiske. De fleste av disse hyttene er enkle
byggverk med lav standard. Dersom omsøkt hytte omdisponeres til fritidshytte, kan det bli
behov for en ny laksehytte for å dekke den nye fiskerens behov for overnatting.

Omdisponering av laksehytter til fritidshytter vil kunne føre til at Finnmarkskysten, i langt
større grad enn det vi ser i dag, blir "privatisert" til fortrengsel for allmennhetens interesser.
Konsekvensen av dette kan bli en ikke-planlagt og for en stor del spredt utbygging av
fritidshytter langs kysten.

I blant annet St. meld. Nr. 21 (2004-2005) og veileder T-1450 til plan- og bygningsloven
understrekes viktigheten av at etablering av fritidsbebyggelse avklares gjennom kommunens
planarbeid og at utbygging ikke skjer i store sammenhengende områder uten større tekniske
inngrep. De samme føringene fremgår også av Fylkesplan for Finnmark 2006-20091 og i
statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Fylkesmannen går på bakgrunn av dette imot at søknaden innvilges.

Vi ber kommunen benytte kommuneplanes arealdel som det styringsverktøyet den skal
være, og ikke uthule planen med dispensasjoner.

Fylkesmannen ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken.

Med hilsen

Margareth W. Sundfør Harriet Reiestad
seksjonsleder rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

1 Kapittel 4 i Fylkesplanen for Finnmark 2006-2009 (11) er forlenget i FT-sak 12. Kapittelet i planen
gjelder inntil det foreligger en vedtatt regional plan for arealutvikling.
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR 
INNLEGGELSE AV STRØM TIL HYTTER 
 
Vedlagte dokumenter: 
Søknad om strøm til hyttefelt 
Kart over luftnett 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016010733 UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON FOR 
INNLEGGELSE AV STRØM TIL BOGIJAVRRIT HYTTEFELT 

2016008933 UTTALELSE - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR INNLEGGELSE AV 
STRØM TIL BAGIJAVRIT/BOGBEKKEN HYTTELT 

2016008701 MEDSØKER TIL HYTTEDISPENSASJON 
2016008364 SØKNAD TIL HØRING: DISPENSASJON FOR INNLEGGELSE AV STRØM 

TIL BAGIJAVRIT HYTTEFELT 
2016008223 NABOVARSEL - OPPLYSNINGER OG KVITTERING GBN 6/1 
2016005718 VEDRØRENDE SØKNAD OM STRØM TIL HYTTEFELT 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Bagijavrit hyttefelt ved Steinar Lorentzen søker i brev av 25.02.2016 om dispensasjon for 
innleggelse av strøm til hytter. Det er ikke gitt bestemmelser om innleggelse av strøm i det 
omsøkte området og tiltaket er derfor avhengig av dispensasjon. 

Søknaden behandles etter plan- og bygningslovens kapittel 19, Dispensasjon. 



 
 
Faktiske opplysninger: 
I brev av 25.02.2016 søker Bagijavrit hyttefelt ved Steinar Lorentzen om dispensasjon for 
innleggelse av strøm til følgende fritidsboliger:  

·  
· 6/1/19 
· 6/1/30 
· 6/1/29 
· 6/1/20 
· 6/1/26 
· 6/1/22 
· 6/1/27 
· 6/1/4 
· 6/1/25 
· 6/1/42 
· 6/1/23 
· 6/1/18 
· 7/1/7 
· 7/1/20 
· 6/1/2 

 

 

Søknaden behandles etter bestemmelser til reguleringsplan for hytteområdet Bågijavrit, felt 1 
stadfestet av Finnmark Fylkesmannsembete 28.01.1980, samt kommuneplanens arealdel 
vedtatt av kommunestyret 05.10.2005.  

Det er ikke gitt bestemmelser om innleggelse av strøm til hyttene innenfor reguleringsplanen. 
Fritidsboligen gbnr 6/1/2 ligger utenfor reguleringsplanen i et område som i kommuneplanens 
arealdel er avsatt til LNFR-område hvor spredt fritidsbebyggelse, bolig- og 
ervervsbebyggelse eller tilliggende aktiviteter ikke er tillatt. Søknaden behandles etter plan- 
og bygningslovens kapittel 19, Dispensasjon.  

Strøm ønskes lagt til hyttene i luftspenn og jordkabel etter trasé vist i kart vedlagt søknaden 
av 25.02.2016.   

Søknaden har vært på høring hos høringsinstansene og det har kommet inn følgende 
høringssvar: 

Finnmarkseiendommen (FeFo) i brev av 27.04.2016: 
Viser til FeFo-styrets vedtak fra 2008 om at fremføring av strøm til hyttefelt er et spørsmål 
som bør avgjøres av sentrale myndigheter og kommunen som plan- og bygningsmyndighet. 
Styret mener også at fremføring av strøm bør skje gjennom bruk av jordkabel. Ønsker å 
underrettes om kommunens vedtak i saken. 

Sametinget i brev av 18.05.2016: 
Kan ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete 
samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til søknaden. Minner 
om aktsomhetsplikten etter kulturminneloven § 8 og om at samiske kulturminner eldre enn 



100 år er automatisk freda etter § 4 i samme lov. 

 

Utdrag fra lovkommentaren til plan- og bygningsloven: 
Dispensasjon fra plan- og bygningsloven (PBL) reguleres etter §§ 19-1 til og med 19-4 (..). 
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynene bak den 
bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en 
interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må 
foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at det 
normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det 
søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 

Lovgiver har videre i lovkommentaren til ny plandel i plan- og bygningsloven utdypet hvilke 
hensyn som må tas og hvilke vurderinger som må gjøres: 

· Om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. 

· Om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering  

· Om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, 
sikkerhet og tilgjengelighet  

· Om det legges forutsatt vekt på foreliggende nasjonale eller regionale rammer og 
mål  

· Om negativ uttalelse fra statlig eller regional fagmyndighet tillegges tilstrekkelig vekt 
· Om det dispenseres fra saksbehandlingsregler   

Hvis vurderingen etter første, andre og siste strekpunkt konkluderer med at lovens vilkår ikke 
er oppfylt vil dispensasjon ikke kunne gis. Tredje og fjerde strekpunkt vil først og fremst være 
aktuelle skjønnsmomenter i vurderingene etter første og andre strekpunkt. Det gjelder for så 
vidt også femte strekpunkt, men dette punktet vil være en ramme og påminnelse overfor 
kommunene, og et grunnlag for vedkommende myndighet og klageorganet i forbindelse med 
en ev. klagesituasjon dersom kommunen likevel fatter vedtak i strid med uttalelse fra 
fagorgan.   

Hvis konklusjonen etter vurdering i forhold til foregående kriterier er at det rettslig sett er 
anledning til å gi dispensasjon - så må i tilfelle kommunen foreta en vurdering om de finner 
grunn til å gi dispensasjon. Det forutsettes at kommunen må ha en saklig grunn for ikke å 
dispensere (og som i tilfelle ikke kan avbøtes gjennom dispensasjonsvilkår). Dette kan for 
eksempel være at de vil se saken i større sammenheng, eller at det har vært mange nok 
dispensasjoner i området og at det ev. bør utarbeides ny plan før det gis tillatelse til flere 
tiltak. 

 

Vurderinger 

Administrasjonens vurdering etter første strekpunkt over: 
Hverken reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel har bestemmelser om tilknytning av 
strøm til hytter i dette området. Det omsøkte tiltaket er derfor avhengig av dispensasjon. 
Vurderingen av om hensynene i formålsbestemmelsene vil bli vesentlig tilsidesatt eller ikke 
vil være forskjellig innenfor og utenfor reguleringsplanen da det er ulike arealformål. 



Hele området som ligger innenfor reguleringsplan er regulert til hytteområde. Planen ble 
vedtatt i 1980 i en tid da det ikke var vanlig å ha innlagt strøm til hytter og det er derfor ikke 
gjort noen utredninger av mulige konsekvenser ved innleggelse av strøm. Det kan derfor 
argumenteres for at hensynet i formålsbestemmelsene har endret seg med årene og at det i 
dag ville vært naturlig å ha bestemmelser om innleggelse av strøm til reguleringsplanen. 
Administrasjonen mener likevel at det vil være uheldig å tillate stolper og luftspenn innover i 
hytteområdet da dette vil innebære et såpass stort inngrep i naturen at det bør skje på 
bakgrunn av endring av reguleringsplan med de prosesskrav det medfører. Det vil derfor 
være hensiktsmessig å stille vilkår om at anleggelse av strøm skal skje gjennom jordkabel i 
de områdene som ikke er langs hovedvei eller allerede eksisterende høyspentnett. Det er en 
etablert forvaltningspraksis i Sør-Varanger kommune at innleggelse av strøm til hytter skal 
skje gjennom jordkabel. Nyere reguleringsplaner har bestemmelser om dette og andre 
tilsvarende dispensasjonsvedtak har hatt vilkår om jordkabel.  

Gbnr 6/1/2 er den eneste av hyttene som ligger utenfor reguleringsplan. Den ligger i et 
område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til LNFR-område hvor spredt 
fritidsbebyggelse, bolig- og ervervsbebyggelse eller tilliggende aktiviteter ikke er tillatt. Fra 
veien er det kun 30-40 meter med luftspenn før kabelen legges i jord. Det er 
administrasjonens vurdering at jordkabel frem til hytta og luftnett langs og over veien ikke vil 
føre til endring av arealet eller at hensynene i formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt.  

 

Administrasjonens vurdering etter andre strekpunkt over: 
Fordelene ved å gi dispensasjon vil være at støy fra strømaggregat forsvinner, samt at de 
lokale klimagassutslippene reduseres. Ulempene ligger i den forholdsvis lange strekningen 
kablene skal føres og de estetiske problemstillingene en eventuell luftkabel vil medføre. 
Dersom det settes vilkår om at strøm legges i jordkabel i større grad enn omsøkt og at 
terrengskader som følge av anleggsarbeidet skal utbedres er det administrasjonens 
vurdering at fordelene ved tiltaket vil være klart større enn ulempene.   

 

Administrasjonens vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12: 
Etter naturmangfoldlovens §7 skal prinsippene i §§ 8 - 12 samme lov legges til grunn ved all 
offentlig beslutningstaking. Administrasjonen vil i det følgende gi sin vurdering av forholdene i 
saken sett opp mot prinsippene i §§ 8 til 12.  

Beslutningstaking som berører naturmangfoldet skal etter § 8 «.. bygge på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt 
effekten av påvirkninger.» Miljødirektoratets naturbase og artsdatabanken viser ingen arter 
av stor eller særlig stor forvaltningsinteresse i området. En av fritidsboligene i søknaden 
ligger inntil, men ikke inni Færdesmyra naturreservat som er vernet etter verneplan for myr. 
En eventuell strømlinje vil ikke komme innenfor verneområdet. Administrasjonen anser det 
likevel som negativt for naturmangfoldet i området dersom det skulle gis tillatelse til luftnett i 
hele det omsøkte området da dette vil være et relativt stort landskapsinngrep til sjenanse 
både for dyr og mennesker. En jordkabel i områdene som ikke ligger langs hovedvei ville 
betydd betydelig mindre inngrep og ville ikke fått samme innvirkning på naturmangfoldet.  

Det er administrasjonens vurdering at kunnskapsgrunnlaget er godt belyst ovenfor, og § 9 
om føre-var-prinsippet ved mangel på tilstrekkelig kunnskap kommer derfor ikke til 
anvendelse. 



Økosystemets samlede belastning skal etter § 10 vurderes. Området bærer i dag preg av 
tekniske inngrep som E6 og høyspentkabel og administrasjonen kan derfor ikke se at omsøkt 
luftnett som går parallelt med vei og eksisterende høyspentledning vil øke belastningen på 
økosystemet. Det omsøkte luftnettet innover i terrenget vil derimot ha større konsekvenser 
for den samlede belastningen, noe som kan avbøtes gjennom å sette vilkår om jordkabel.  

Den største belastningen vil være under anleggsperioden og det kan derfor være 
formålstjenlig å sette vilkår om tidspunkt for gjennomføring av tiltaket slik at økosystemet ikke 
blir forstyrret i den perioden det er mest sårbart. Administrasjonen anbefaler derfor at det ved 
en eventuell dispensasjon settes vilkår om at tiltaket må gjennomføres i perioden mellom 1. 
juli og 1. april.  

 

Administrasjonens vurdering etter Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark: 
Etter retningslinjene må det i hvert enkelt tilfelle vurderes hva som er å anse som endret bruk 
av utmark. Det skal etter § 3 i retningslinjene «.. tas utgangspunkt i den sedvanlige bruken av 
området og vurderes hvorvidt denne bruken vil kunne videreføres.» Som vurdert over vil det 
med vilkår om jordkabel og tilbakeføring etter anleggsarbeid ikke bli gjort store 
terrenginngrep i utmark. Søknaden har også vært sendt på høring til reinbeitedistriktene uten 
anmerkning. Administrasjonen anser derfor at tiltaket ikke vil medføre endret bruk av utmark. 

 

På grunnlag av den samlede vurderingen over mener administrasjonen at dispensasjon for 
innleggelse av elektrisk strøm til hyttene vil kunne gis på vilkår av at den legges i jordkabel i 
de områdene som ikke ligger inntil E6 eller eksisterende kraftlinje. Tiltakshaver vil da måtte 
sende inn forslag til trasé for godkjenning av plan- og utviklingssjefen.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: Ikke vurdert. 
 

Infrastruktur: Ikke vurdert. 
 

Barn og ungdom: Ikke vurdert. 
 

Folkehelse: Ikke vurdert. 



 

Kompetansebygging: Ikke vurdert. 
 

Økonomi: Ikke vurdert. 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: Ikke vurdert. 
 

Alternative løsninger: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 avslår utvalg for plan og samferdsel søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og tillater ikke anlagt elektrisk strøm i det 
omsøkte området.  
 

 
 
Forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilger utvalg for plan og samferdsel 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og tillater legging av jordkabel for tilknytning til 
strøm til det omsøkte området. Det settes følgende vilkår: 

· Elektrisk strøm skal anlegges i jordkabel i de områder som ikke ligger ved 
hovedveien eller ved allerede eksisterende høyspentnett. Forslag til trasé må 
sendes inn til kommunen og godkjennes av plan- og utviklingssjefen  

· All transport og graving må skje hensynsfullt og på en måte som er til minst mulig 
skade og ulempe for naturmiljø og mennesker 

· Eventuelle skader på terrenget skal utbedres og revegeteres med stedegen 
vegetasjon 

· Av hensyn til samlet belastning på økosystemet må anleggsarbeidet foregå i 
tidsrommet mellom 1. juli og 1. april 

· Skulle det under anleggsarbeidet komme frem gjenstander eller andre levninger 
som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes 
kulturminnevernet ved Sametinget og Finnmark fylkeskommune omgående 

· Tiltakshaver må ha tillatelse fra FeFo før anleggsarbeid kan starte         

 

Begrunnelse: 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt jf. 
administrasjonens vurderinger over. Fordelene ved å gi dispensasjon vil bli klart større enn 
ulempene jf. vurderingene over. Hensynet til prinsippene i naturmangfoldloven er ivaretatt 
jf.vurderingene over. Det foreligger ingen negative høringsuttalelser. Utvalget stiller seg for 
øvrig bak administrasjonens vurderinger over.                                                                                                      

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 



 rådmann 
 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



Bagijavrit Hyttefelt

V/Steinar Lorentzen

Krøkebærveien 4

9912 Hesseng

Sør-Varanger Kommune

Plan og bygningsavdeling

Postboks 406

9915 Kirkenes

Hesseng 25/2 2016

%03

SØKNAD OM DISPENSASJONFRA GJELDENEREGULERINGSPLAN

Ved Bagijavrit hytte felt søker vi dispensasjon fra gjeldende regulerings plan.

Hyttefeltets hytteeiere vil søke dispensasjon for og legge strøm til sine hytter.

Siden strømlinjen fra Varanger Kraft går parallelt ved hyttefeltet, ser vi muligheter for å få

Utnyttet dette med permanent strøm til hyttene.

I samarbeid med hytteeierne og Varanger kraft, har vi laget et kart der stolper og energiskap
er plottet inn mest hensiktsmessig i forhold til terrenget.

Pga fjellmassen, som er i hytteområdet er det mest hensiktmessig og sette opp stolper til de
aktuelle energi skapenesom blir satt opp. Fra disse skap vil det bli gravd ned jordkabel inn til
hyttene.

Det er til sammen 14 hytter som søker dispensasjon, vedlagt ligger underskrift fra samtlige
søkere.

Med hilsen

Søker for Bagijavrit hyttefelt.

v/5teinar Lore9tzen.
t

Mob 97961683.

Vedlegg: Kart fra Varanger Kraft luftnett.

14 underskrifter fra hytteeierne.



ANG DISPENSJONFRAFRITAKFOR REGULERINGSPLANVED BAGIJAVRITHYTTEFELT.

DISPENSASJONFOR HYTTESTRØM HESSENG25/2 2016

SØKERDISP FRAREGULERINGSPLANVED BAGIJAVRITOM STRØM TIL HYTTE.

HYTTEGBR 2030 6/1/4

Hilsen

nar Lorentzen

X'62



Sandra Aspmyr ,

6/1/19

Alternativ 1
Stolper

or Ivar Mortense

epppo

.•

:13!,30611/29
,2030 6/1

Ase Karlsen

•
12 stolper
650 meter EX 4X95
3 barduner
Stolper i jord

0 6/1/20 Øyvind Randa

. Privat kabel 5‘)—

0 6/1/26
Frode Worum
Privat kabel

Nettstasjon
16 hytter
200 kVA trafo
415 V.
Junior pluss S

Terje Randa
Privat kabel

Eksisterende
gnistgap

6/1/22 .
Jim Age Isaksen
Kan ga direkte

30 6/1/27

0 6/1/17 -
Age Johansson
Privat kabel

Tor K. Pettersen
Privat kabel

30 6/1/18

30 7/1/7

Tommy Lissner
Privat kabel

2m 7/1/20

Tommy Lissner
Privat kabel.‘r.k

Steinar Lorentzen
Privat kabel

4
030 6/1/4

•

0 6/1/25 .•
•• Tor F. Lissner

..• Privat kabel

•
•
•
•

Sten Ove Elvegard
• Privat kabel

6/1/23

Gnistgap

Jonny Thorsen
Privat kabel

Helge Bækø
Privat kabel

12 stolper
600 meter EX 4X95
3 barduner
Stolper i jord/ fjell

Denne løsningen er kalkulert til 780.000.-
kroner.

,20130 7/1/11

lkm

VarangerKraftNett AS

Luftnett
NB! Malestokken stemmer ikke. 1:50 X 1.042 = rett avstand Nelder.. Eugøyf:::d

Bogbekken hyttefelt
1-Suot,
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