
 
 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset 
Dato: 04.09.2019 
Tidspunkt: 10:40 

 
Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni  
9146 Olderdalen, 02.09.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svein o. Leiros      Greta Larsen (s.) 
leder (s.)       sekretær e.f.  
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Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
46/19 Formannskap 04.09.2019 

 

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Rådmannen viser til plan- og bygningslovens kapittel 19 og avslår søknad om 

dispensasjon fra områdereguleringsplanen for Manndalen-Løkvoll. 
2. Området må omreguleres eller detaljreguleres til passende formål for at tiltaket skal 

kunne gjennomføres, herunder kartlegging av skredfare og grunnforhold. 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Løkvollstranda camping AS 
ønsker å bygge en utleiehytte i 
forbindelse med den etablerte 
campingplassen på Løkvoll. Den 
omsøkte plasseringen er i 
områdereguleringsplanen for 
Manndalen-Løkvoll regulert til 
naust og de tre naust/sjøbuer 
som stod oppført der fra før er 
revet av søker. 
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Vurdering 
Det er reglene i plan- og bygningslovens kapittel 19 om dispensasjon som ligger til grunn for 
vurderingen. PBL § 19-2, 2. ledd beskriver 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 søkes her dispensasjon fra arealformålet og ikke fra planbestemmelsene. Arealformålet er i 
områdereguleringsplanen satt til naust og bygging av hytte er derfor ikke innenfor formålet. En 
hytte bygd på et område avsatt til naust vurderes til å vesentlig tilsidesette hensynet bak 
arealformålet jf. PBL § 19-2, 2. ledd, 1. punktum. 
Plan- og bygningsloven § 1-8 omhandler forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag. Det aktuelle 
tiltaket befinner seg i sjøkanten og omfattes derfor av § 1-8 som beskriver at det skal tas særlig 
hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Området er 
regulert til naust og bebyggelse er derfor tillatt på det aktuelle arealet. Utleiehytter er allikevel til 
større trengsel for allmennheten enn naust, og tiltaket vil derfor ha større innvirkning på det PBL 
§ 1-8 søker å ta hensyn til. Det er allikevel regulert inn en turvei i forbi arealet i bakkant som 
sikrer allmennhetens tilgang. 
Det er ingen registrerte kulturminner i nærheten av tiltaket. 
Det er ikke registrert noen arter på rødlisten i nærheten av tiltaket. 
Området er omfattet av oppskyllingshøyde fra flodbølge som følge av fjellskred i 
Lyngenfjorden. Alle tiltak må bygges over kote tre i det aktuelle området. 
Området befinner seg under marin grense og er derfor omfattet av aktsomhetsområde for 
kvikkleire. Grunnforholdene må derfor være avklart før eventuell utbygging av området. 
Området befinner seg i aktsomhetsområde for snøskred. Skredfaren må kartlegges og 
dokumenteres før eventuell utbygging av området. 
Den gamle reguleringsplanen, Løkvoll nord, som ble opphevet ved vedtak av 
områdereguleringsplanen for Manndalen-Løkvoll, hadde området regulert til sjøbuer og var 
derfor mer i tråd med det som tiltakshaver ønsker å bygge i dag. Planen kan ikke gjøres 
gjeldende i dag, men viser allikevel hva området tidligere har vært tiltenkt. 
Det er en av eierne av Løkvollstranda camping AS som i dag eier det omsøkte arealet og det 
ligger i forbindelse med den etablerte campingplassen. Utbyggingen vil derfor ha liten 
påvirkning på andre en tiltakshaver. Campingplassen har i dag nådd sin kapasitet og har behov 
for utvidelse. Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes til å være klart større enn ulempene etter 
en samlet vurdering jf. PBL § 19-2, 2. ledd, 2. punktum. 
Plan- og bygningsloven § 19-2, 2. ledd beskriver allikevel 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.» Da begge setningene i paragrafens andre 
ledd ikke er oppfylt kan ikke dispensasjonssøknaden godkjennes. 
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