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Gnr 59 Bnr 53 - Solveig og Tom Tollefsen: søknad om dispensasjon for deling med formål
selvstendig tomt rundt eksisterende garasje med boenhet

Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg viser til søknad fra Torfinn Knutsen på vegne av tiltakshavere Tom og Solveig Tollefsen om
dispensasjon/tillatelse med formål deling av eiendommen gnr 59 bnr 53 på Dalsnes for å få fradelt en
selvstendig boligtomt rundt eksisterende garasje med boenhet. Deling av 59/53 er betinget av dispensasjon pga
LNF-formålet. Videre gjelder søknaden om det kan tillates garasje med boenhet i LNF-område da Kvæfjord
kommune ikke tidligere har behandlet dette som dispensasjonssak. Statens vegvesen har stilt seg negativ til at
det gis dispensasjon. Tiltakene krever også dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 da eiendommen
ligger nærmere sjøen enn 100 meter.
2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra Kommunedelplan for Borkenes av
1997 og plan- og bygningsloven § 1-8 slik at det i påfølgende administrative saksbehandling kan gis
delingstillatelse og tillatelse til endring av tidligere byggetillatelse.
Begrunnelsen for å innvilge dispensasjon som åpner for fradeling av boligtomt og garasje med boenhet er at en
ivaretar hensynene til kulturlandskap og jordvern samt at det legges opp til fortetting i et allerede eksisterende
boligområde. Det er også lagt vekt på at tiltaket kan styrke bosettingen i området samtidig som infrastruktur
som vei, offentlig vannforsyning og strøm er opparbeidet i området. Eksisterende kloakkledning og septiktank
kan benyttes. Tomtas størrelse anses funksjonell og uproblematisk. Hensynene bak lovens formål anses ikke
som vesentlig tilsidesatt og merknader fra Statens vegvesen anses mindre enn tiltakets positive effekt og
lokalsamfunnsinteresse. Statens vegvesen har også i 2010 godkjent etablering av boligtomt og nybygg av
enebolig på samme sted (deling av 59/19, ny boligtomt 59/62). Fylkesvegen er et naturlig skille mellom
strandsonen og omsøkte tomt /bebyggelse.
3. Dette vedtaket gjelder dispensasjonsbehandlingen. Delingssaken, byggesaken og søknad om utslippstillatelse
følges videre opp administrativt etter gjeldende vilkår i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
4. Vedtaket kan påklages. Eventuell klage sendes Kvæfjord kommune, teknisk kontor, Bygdevegen 26, 9475
Borkenes innen 3 uker fra partene er gjort kjent med vedtaket.

Dokumenter i saken:
1. Søknad mottatt 08.05.2014.
2. Midlertidig svar fra Kvæfjord kommune 08.05.2014
3. Brev fra Kvæfjord kommune vedr. manglende brukstillatelse for bygningen, 20.05.2014.
4. Brev fra Kvæfjord kommune vedr manglende dispensasjonsbehandling i opprinnelig byggesak, 20.05.2014.
5. Brev fra Kvæfjord kommune vedr mangelfull delingssøknad, 20.05.2014.
6. Tegninger som viser endringer på bygningen mottatt 17.06.2014.
7. Brev fra Kvæfjord kommune vedr bygging i strid med byggetillatelse / vesentlige avvik, 23.06.2014.
8. Redegjørelse fra Torfinn Knutsen (på vegne av tiltakshaver), 23.06.2014.
9. E-poster Kvæfjord kommune / Torfinn Knutsen, 24.06.2014.
10. E-post fra Kvæfjord kommune til Solveig Tollefsen, 24.06.2014.
11. Brev fra Kvæfjord kommune vedr befaring 03.10.2014, 12.09.2014.
12. Høringsuttalelse fra Statens Vegvesen, mottatt 17.09.2014.
13. Brev til tiltakshaver om at Statens Vegvesen stiller seg negativ, 17.09.2014.
14. Kvæfjord kommune sender saken på høring, 17.09.2014.
15. Lokal landbruksforvaltnings høringsuttalelse, 02.10.2014
16. Høringsuttalelse NVE, 08.10.2014.
17. E-poster Kvæfjord kommune / Torfinn Knutsen 13.11.2014 – 18.11.2014
18. E-poster Kvæfjord kommune / Torfinn Knutsen 30.11.2014 – 01.12.2014
19. Brev fra Kvæfjord kommune vedr frist for supplering søknad, 10.12.2014.
20. Midlertidig svar fra Kvæfjord kommune vedr møte 10.02.2015, 12.01.2015.
21. Supplerende dokumentasjon og tegninger mottatt 12.01.2015
22. Brev fra Kvæfjord kommune om ny møtedato 24.02.2015, 27.01.2015.

Saksopplysninger
Søknaden gjelder to tiltak:
1. Oppføring av bolig/garasje i LNF-område og nærmere sjø enn 100 meter. Bygningen ble opprinnelig godkjent i
2003/2005 uten at Kvæfjord kommune behandlet dette som en dispensasjonssak. Bygningen er også vesentlig
endret i forhold til byggetillatelsen.
2. Søknad om deling av gnr 59 bnr 53 med formål egen tomt rundt nevnte bygning.
I forbindelse med at tiltakshaver i 2014 søkte om deling av gnr 59 bnr 53 med formål egen tomt rundt eksisterende
garasje med boenhet ble kommunen oppmerksom på følgende:
- Bygningen var ikke utført i samsvar med opprinnelig tillatelse. Opprinnelig godkjent bygning bestod av 63 m²
leilighet og flere garasjeplasser/carport. Tegninger mottatt i forbindelse med søknad om deling i 2014 viste en
bolig med 3 soverom, 2 bad og en enkel garasjeport. Det kan synes som om terrasse er oppført delvis innpå
naboens eiendom. Det er ikke gitt tillatelse til endringene.
- Bygningen var ikke behandlet som en dispensasjonssak (LNF-område). Bygningen ble godkjent av Kvæfjord
kommune i 2003 med endring i 2005 uten at kommunen behandlet dette som en dispensasjonssak eller sendte
saken på høring til berørte myndigheter. Eiendommen gnr 59 bnr 53 er tidligere fradelt til boligformål og
bebygd med bolig, men oppføring av ekstra boenhet er betinget av dispensasjon fra Kommunedelplan for
Borkenes av 1997 og plan- og bygningsloven § 1-8 pga. beliggenhet i hhv LNF-område og 100-metersbeltet
langs sjø. Fylkesvegen ligger mellom omsøkte tiltak og sjøen.
- Bygningen har ikke godkjent utslippstillatelse.
- Bygningen har ikke fått midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, til tross for at denne var godkjent i 2003

Opprinnelig byggetillatelse fra 2003/endring 2005 var feilaktig ikke behandlet som en dispensasjonssak.

Eiendommen Gnr 59 Bnr 53 ligger på Dalsnes. Garasjen med boenhet er avmerket. Borkenes helt øverst i bildet.

Med bakgrunn i nevnte endringer og mangler ble tiltakshaver orientert om dette i brev fra teknisk kontor der en
gjorde oppmerksom på at dette var søknadspliktige tiltak / endringer som måtte vurderes / behandles før en kunne
ta stilling til delingssaken.

Mottatt kart / redegjørelse deling / grensejustering

Tegninger er korrigert noe underveis, og det er 14.1.2015 mottatt tegninger som skal legges til grunn for søknaden.
Etter anmodning fra teknisk kontor er det da også samtidig laget en oversikt over de endringer som søkes godkjent
iht. opprinnelig tillatelse:

Tegninger 2015

Tegninger 2003 / endringer 2005 (gult)

Tegninger 2015

Tegninger tillatelse 2003 / endringer 2005 (gult)

Planløsning er også endret, og korrigerte tegninger er mottatt:

Planløsning underetasje 2015

Planløsning underetasje 2003

Planløsning hovedplan / 1. etg. 2015

Planløsning hovedplan / 1. etg. 2003

Snitt 2015

10.01.2015 er det også skrevet en redegjørelse vedr eksisterende septiktank:

Søkers begrunnelse for dispensasjon
Når det gjelder søkers begrunnelse for delingen vises det til mottatt begrunnelse og ettersendt redegjørelse:

Begrunnelse ble supplert 22.06.2014 med redegjørelse fra Torfinn Knutsen:
Merk:
Tiltakshaver Tom og Solveig Tollefsen har engasjert Torfinn Knutsen for utarbeidelse av søknad / begrunnelse. Vi gjør
oppmerksom på at Torfinn Knutsen var kommunens saksbehandler i den opprinnelige byggesaken i 2005, men at
han ikke lenger jobber i Kvæfjord kommune. Knutsen har derfor ingen rolle i kommunens saksbehandling i denne
saken. Dette er ment som en orientering da hans navn / signatur står på både begrunnelsen / søknad om
dispensasjon og tidligere tillatelse gitt av Kvæfjord kommune i 2005.

Planstatus / høring
Eiendommen og omsøkte parsell ligger innenfor kommunedelplan for Borkenes av 1997. Området er i
kommunedelplanen satt av til LNF-område, dvs. der er i følge arealplanen ikke tillatt med annen bygg- og
anleggsvirksomhet enn den som har tradisjonell tilknytning til landbruksdrift. Kommunen sendte saken på høring
til sektormyndigheter som landbruk, Statens vegvesen, NVE, kulturvernmyndighetene etc. for eventuelle uttalelser.
Statens vegvesen skriver i sin uttalelse at det er uheldig at det dispenseres til boligformål i LNF-områder og der det
ikke er tilrettelagt med gang- og sykkelvei. Holdningen er at fradeling av garasjen med boenhet ikke bør tillates.
Det pekes videre på at dispensasjon for boligbygging fordrer søknad om utvidet bruk av avkjørsel.

Utover denne uttalelsen fra Statens vegvesen foreligger det ingen merknader fra sektormyndighetene.
Naboer er varslet og har ikke fremmet merknader.

Vurderinger
Tillatelse til deling og etablering av bolig/garasje er avhengig av dispensasjon fra arealformålet LNF i
Kommunedelplanen for Borkenes av 1997, jf plan- og bygningsloven § 11-6, jf § 1-6. I tillegg kreves det
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 da deling og bygging skjer nærmere sjø enn 100 meter.
Hjemmel for å kunne gi dispensasjon fra arealplan er plan- og bygningsloven § 19-2. Vilkårene der må være
oppfylt.

Plan- og bygningslovens § 19-2.
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det
kan settes vilkår for dispensasjonen.
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.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for
helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig
vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere 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

En forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon er at de hensyn som ligger til grunn for lovens formålsparagraf
eller de bestemmelser det er aktuelt å dispensere fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved
dispensasjon være klart større enn ulempene. Det er uttalt i lovens forarbeider at det må foreligge en klar overvekt
av hensyn som taler for dispensasjon i den enkelte sak. Dette innebærer at det normalt ikke er anledning til å gi
dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra gjør seg gjeldende med styrke.
Det må videre legges vekt på at ingen har rettskrav på å få innvilget dispensasjon. I de tilfeller hvor kommunen
kommer til at hensynene ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved dispensasjon er klart større enn
ulempene, kan kommunen innvilge dispensasjon. Det betyr at det rettslig sett er anledning til å dispensere, men det
vil være opp til kommunens frie skjønn om dispensasjon skal innvilges. Dispensasjon endrer ikke en plan, men gir
tillatelse til å fravike planen for det aktuelle tilfelle søknaden gjelder. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål.
Planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunestyret som
øverste folkevalgte organ. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike
gjeldende plan.
Hver enkelt dispensasjonssøknad må vurderes konkret. Det er i første rekke forhold knyttet til areal- og
ressursdisponeringen som er relevante i dispensasjonsvurderingen. Et dispensasjonsvedtak kan normalt ikke
begrunnes med sosiale, helsemessige eller økonomiske årsaker, arv, slektskap eller andre privatrettslige og
personlige grunner. Dispensasjonsreglene åpner for at i saker hvor det foreligger helt spesielle sosialmedisinske,
personlige og menneskelige hensyn, kan slike hensyn tillegges vekt. Det understrekes at slike hensyn normalt ikke
har avgjørende vekt i dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven.
I vurdering av delingssøknaden må dispensasjonsforholdet ses opp mot planbestemmelsene i kommunens
arealplan, her Kommunedelplan for Borkenes av 1997 og innkomne høringsuttalelser. I denne saken har Statens
vegvesen påpekt skepsis til dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling til boligformål i det aktuelle LNFområdet.
Statens vegvesen uttrykte også skepsis i en annen tilsvarende sak i samme område i 2010:

Kvæfjord kommune fant i denne saken fordelene klart større enn ulempene. Statens vegvesen påklaget
ikke kommunens delingsvedtak.
Administrasjonssjefen er av den oppfatning at dersom kommunen avslår søknaden fra Tollefsen, kan det
oppfattes som en usaklig forskjellsbehandling da omsøkte eiendom har samme avkjørsel som boligen på
daværende gnr 59 bnr 19 (nå gnr 59 bnr 62).
Fylkesveien er relativt smal og gang- og sykkeltrafikk må skje langs veien. Administrasjonssjefen kan
likevel ikke se at dette bør tillegges avgjørende vekt i foreliggende søknad. Det vises for øvrig til at denne
strekningen er meldt inn av kommunen som ett av flere tiltak i forbindelse med fylkeskommunen sin
forespørsel om innspill til handlingsplan for gang- og sykkelstier. Tiltaket er også gitt prioritet i
kommunal trafikksikkerhetsplan.
I kommuneplanens arealdel, generelle planbestemmelser, heter det at spredt boligbebyggelse kan tillates
på lavproduktive arealer og på andre arealer som er av liten betydning for landbruket. Fradeling kan også
skje i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Etter administrasjonens vurdering er dette området på
Dalsnes av en slik karakter at det bør være mulig å tillate deling slik som omsøkt.
Da kommunen i 2010 omdisponerte landbruksareal til boligtomt ved deling av gnr 59 bnr 19, ny
boligtomt gnr 59 bnr 62, var jordbrukssjefen positiv til dette:
I denne delen av kommunen ligger det boligeiendommer spredt i landbrukets kulturlandskap, en eventuell ny bolig vil ikke
medføre vesentlig endring av landskapsbildet.
Søknad om deling gjelder areal som i kommuneplanens arealdel er avsatt til LNF-formål. Formålet med delingen er derfor
ikke i tråd med vedtatte planer. Jordbrukssjefen anbefaler at det fra landbruket dispenseres fra Plan- og bygningsloven §
19-2.

Likeså er det mottatt positiv uttalelse fra lokal landbruksforvaltningen i denne saken:
Det vises til deres brev av 17.09.2014 vedrørende ovennevnte.
Landbruksforvaltningen har ingen merknader til tiltaket da dette ikke vil medføre begrensinger for utførelse av
landbruksnæringen i området.

Landbruket skulle derfor ikke berøres negativt av omsøkte tiltak.
Administrasjonen mener fortetting av et allerede relativt tett utbygd boligområde må anses som både
hensiktsmessig og i tråd med kommuneplanens arealdel som tydeliggjør at det må legges opp til en bedre
tilrettelegging for boligbygging, også utenfor sentrumsområdene. Kommunen har opplevd få problemer i
etterkant av at fradelte tomter er opprettet og bebygget.
De samfunnsmessige avveininger mellom bruk og vern av området må gis en helhetsvurdering. I dette
tilfellet anses det som få eller ingen ulemper ved å gi dispensasjon.
I plan- og bygningsloven § 19-2 heter det at kommunen ikke bør dispensere fra planer og lovens
bestemmelser når en sektormyndighet går mot en dispensasjon, slik Statens vegvesen gjør i dette tilfellet.
Administrasjonen kommer ut fra en samlet vurdering likevel dit hen at fordelene ved å gi dispensasjon må
anses å være større enn ulempene i denne saken. Det tilrås derfor at deling kan gjennomføres som
omsøkt. Kommunen må vurdere de behov som er tilstede for utvikling av lokalsamfunnet i et bredere
perspektiv enn det som synes å ligge til grunn for vegvesenets merknad. Kommunen er også opptatt av de
trafikksikkerhetsmessige forhold langs både fylkesveier og kommunale veier. Vi finner likevel at Statens
vegvesen sin merknad i saken må vurderes i forhold til behovene for å sikre bosetting også utenfor de

områder som er satt av til byggeområder, selv om dette kan føre til økt gang- og sykkeltrafikk langs
fylkesveien.
Oppsummert - administrasjonens anbefalinger
Ut fra en helhetsvurdering kommer administrasjonen fram til at dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel kan innvilges da fordelene med dette anses som større enn ulempene tiltaket medfører, samtidig
som hensynene bak lovens formål ikke blir vesentlig tilsidesatt.
Det anbefales derfor at det gis dispensasjon fra kommunedelplan for Borkenes av 1997 slik at det kan
godkjennes bolig/garasje og tilhørende tomt rundt denne. Begrunnelsen for å innvilge dispensasjon som
åpner for fradeling av boligtomt og garasje med boenhet er at en ivaretar hensynene til kulturlandskap og
jordvern samt at det legges opp til en naturlig fortetting i et allerede eksisterende boligområde. Det er
også lagt vekt på at tiltaket kan styrke bosettingen i området samtidig som infrastruktur som vei, offentlig
vannforsyning og strøm er opparbeidet i området. Eksisterende kloakkledning og septiktank kan benyttes.
Tomtas størrelse anses som funksjonell og uproblematisk. Hensynene bak lovens formål anses ikke som
vesentlig tilsidesatt og merknader fra Statens vegvesen anses mindre enn tiltakets positive effekt og
lokalsamfunnsinteressene. Det vises også til at Statens vegvesen i 2010 godtok etablering av boligtomt
med nybygg på samme sted (deling av gnr 59 bnr 19, ny boligtomt gnr 59 bnr 62).
Deling og bygging innenfor 100-metersbeltet langs sjø må her anses som uproblematisk da fylkesveien er
et naturlig skille mellom eiendommen og sjøen.
En dispensasjonsvurdering er ingen delings- eller byggetillatelse, men en obligatorisk vurdering og et
selvstendig vedtak som må ligge i grunn før det kan deles eller bebygges i LNF-områder og nærmere sjø
enn 100 meter, når deling eller bygging er i strid med gjeldende plan. Dersom dispensasjon innvilges vil
delingssak, byggesak og søknad om utslippstillatelse følges videre opp administrativt etter gjeldende
vilkår i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

