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Gnr 27 Bnr 23 - Ferra Consult/Sigmund Høybakk: klage på dispensasjonsvedtak med krav om
skredfaglig rapport

Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg viser til klage fra Ferra Consult AS som på vegne av tiltakshaver Sigmund Høybakk
klager på kommunens dispensasjonsvedtak under TU-sak der det ble innvilget dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for deling og bygging, men med krav om at det må innhentes skredfaglig
uttalelse som konkluderer med tilstrekkelig sikkerhet før det kan gis bygge- og delingstillatelse.
2. Teknisk utvalg kan ikke se at mottatt klage inneholder nye tungtveiende opplysninger eller peker på
forhold som ikke var vurdert i dispensasjonsbehandlingen. Videre vises det til at kommunestyret i Ksak 40/14 den 4.11.2014 har vedtatt særskilte bestemmelser for bygging i LNF-områder som er
definert som aktsomhetsområder. Omsøkte tiltak er av slikt omfang og størrelse at teknisk utvalg ikke
ser at disse kan fritas fra krav om skredfaglig vurdering som grunnlag for videre
byggesaksbehandling. Klagen tas derfor ikke til følge.
3.

Klagen oversendes fylkesmannen for endelig behandling.
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Ettersendt dokumentasjon /søknad

Inngående

Manglende dokumentasjon
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Saksopplysninger
Kvæfjord kommune har 26.8.2014 mottatt søknad om tillatelse til allerede oppførte bygninger, ny garasje,
avløpsanlegg og tilleggsareal til gnr 27 bnr 23 på Aspenes i Austerfjorden.

Eiendommen sett fra luften

Eiendommen ligger på Aspenes i Austerfjorden

Hytta som er godkjent i 1999 har et bruksareal på ca. 43 m². Bygningsmassen som omsøkt med totalt 122
m² bruksareal vil overskride kommuneplanens generelle retningslinjer som anbefaler en øvre grense på
100 m² bruksareal totalt for bygningsmasse på fritidseiendommer.

Bilde av eiendommen

På www.skrednett.no er området på de tidligere skredkartene definert som utløpsområde skred.

Eiendommen ligger like innenfor aktsomhetsområde skred www.skrednett.no

Teknisk utvalg fikk dispensasjonssaken til vurdering i møte 21.10.2014 og fattet følgende vedtak under
TU-sak 53/14:
1.

Teknisk utvalg viser til søknad fra Ferra Consult AS som på vegne av tiltakshaver Sigmund Høybakk søker om
dispensasjon for deling av landbrukseiendommen gnr 27 bnr 1 med formål tilleggsareal til fritidseiendommen gnr 27 bnr 23.
Videre søkes det om dispensasjon for ny garasje og for allerede oppført tilbygg til hytte og flere oppførte bygninger på gnr
27 bnr 23. Det søkes også om dispensasjon for avløpsanlegg (innlegging av vann og tett tank). Samtlige tiltak er betinget
av dispensasjon fra kommuneplanens arealdel av 2008 pga LNF-formål. Videre ligger tiltakene og tilleggsarealet som
ønskes fradelt til innenfor 100-metersbeltet langs sjøen, noe som krever at det dispenseres fra plan- og bygningsloven § 1-8.

2.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 finner teknisk utvalg fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn
ulempene, samtidig som hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke anses å bli vesentlig tilsidesatt. Det kan da gis
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra plan- og bygningsloven § 1-8 til deling som omsøkt, gitt at følgende
vilkår først er oppfylt:
Vilkår:
Det må innhentes en skredfaglig uttalelse som konkluderer med at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet før
delingssamtykke, bygge- og utslippstillatelse kan gis. Det er ikke foretatt en skredfarekartlegging som viser at
eiendommen har tilfredsstillende sikkerhet, jf. TEK10 § 7-3 Sikkerhet mot skred. Dispensasjonen trekkes tilbake
dersom skredfareundersøkelsene, eller prosjektering av sikringstiltak, viser at det omsøkte tiltaket vanskelig lar seg
gjennomføre.
Begrunnelse:
Begrunnelsen for å innvilge dispensasjon som åpner for fradeling og bygging er at en ivaretar hensynene til
kulturlandskapet, jordvernet og at det legges opp til en fortetting i et allerede eksisterende område. Det er også lagt
vekt på at avløpet får tett tank som ikke medfører forurensning. Offentlig vei er et naturlig skille mellom bebyggelse
og funksjonell strandsone. Tilleggsarealet til gnr 27 bnr 23 medfører ikke ulemper for hovedbruket gnr 27 bnr 1 eller
andre næringer. Fritidseiendommen gnr 27 bnr 23 er allerede etablert og en utvidelse av hytte, garasje og mindre
bygninger som oppført/omsøkt til fritidsformål anses ikke å endre eiendommens eller områdets karakter. Vilkår for å
gi dispensasjon er at før selve bygge-, delings- og utslippssøknaden behandles, må det foretas en skredfaglig
vurdering av området.

3.

Dette vedtaket gjelder dispensasjonsbehandlingen. Byggetillatelse, utslippstillatelse og delingstillatelse følges videre opp
administrativt etter gjeldende vilkår i plan- og bygningsloven.

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.

Bakgrunnen for kravet om en skredfaglig uttalelse som må dokumentere sikkerheten kan leses i
saksframleggets vurderinger. Vi har fra dette klippet ut følgende:
Lovens krav til sikkerhet
Når det kommer til dokumentert sikkerhet, bør dette være et absolutt krav før deling og bygging kan tillates.
Eiendommen ligger innenfor grense for aktsomhetsområde for skred (se www.skrednett.no).
Søkers begrunnelse for både utslipp og bygningen er at området brukes mye. Annekset som er oppført har også
ekstra soveplasser, så administrasjonen oppfatter at det legges opp til utvidet bruk av eiendommen.
Som vist ovenfor, har NVE i sin uttalelse ikke merknader. Kommunen skal som forvaltningsmyndighet påse at det
foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot naturskade og kommuneplanen har bestemmelse som sier at bygging i
rasfarlige områder må være klarert av skredfaglig myndighet. Dette gjelder også for oppretting av eiendommer.
Administrasjonen finner også at den mer lempelige fortolkning av skredfare som ble vedtatt gjennom endret
planbestemmelse i særskilt K-sak 65/12, i seg selv ikke hjemler egen dispensasjonsvurdering av denne saken.
Når det gjelder forhold som går på bygging og sikkerhet mot naturfare, er dette ellers vurdert i:





Plan- og bygningsloven (pbl)
Byggesaksforskriften (SAK10)
Teknisk forskrift (TEK10)
Rettspraksis

Reglene gjelder både i regulerte og i uregulerte områder.

Plan- og bygningsloven § 28-1 er en materiell bestemmelse og derfor en selvstendig avslagshjemmel, uavhengig av
planforhold. Er det ikke tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare, vil det i de aller fleste tilfeller ikke være grunnlag for
dispensasjon fra § 28-1. Rettspraksis viser også at domstolene etter forholdene har gått langt i å pålegge de
kommunale bygningsmyndighetene ansvar for ikke å ha fulgt opp dette forbudet på en tilstrekkelig aktsom måte.
En dispensasjonsvurdering er ingen delings- eller byggetillatelse, men en obligatorisk vurdering med et selvstendig
vedtak, som må ligge i grunn før det kan deles eller bebygges i LNF-områder der deling eller bygging er i strid med
gjeldende plan.
En ulempe ved å kreve en skredfarlig rapport før en behandler dispensasjonsspørsmålet kan være dersom det ikke
innvilges dispensasjon av andre årsaker enn det skredfarlig rapport vil gi svar på. Det kan tenkes at tiltakshaver først
får innhentet en skredrapport som konkluderer med tilstrekkelig sikkerhet, men at kommunen deretter av andre
grunner velger å avslå dispensasjonssøknaden. Det er da brukt mye tid og kostnader på en rapport som ikke er
relevant pga avslaget. Administrasjonen mener derfor at følgende alternative framgangsmåte kan vurderes:
Kommunen deler søknaden i to trinn:
1)

Vurdere dispensasjonsforholdet. Dersom kommunen kommer fram til at det kan gis dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel til formål deling og bygging, vil dispensasjonen gis på absolutte vilkår om at det må
utarbeides en fagkyndig skredrapport som konkluderer med tilstrekkelig sikkerhet før deling kan vedtas etter § 20-1.
Tomta deles ikke ifra og ingen byggetillatelser på dette tidspunktet.

2)

Påfølgende tillatelse til deling og bygging dersom skredfaglig rapport har konkludert med tilstrekkelig sikkerhet.
Dersom rapporten ikke kan dokumentere sikkerhet, faller dispensasjonen bort, dvs det kan da ikke deles eller
bebygges og saken stoppes da naturlig. I så fall må også kommunen vurdere å pålegge eier å rive de deler av
bygningsmassen som er oppført uten byggetillatelse.
Kommunen tar med dette først stilling til om det kan fradeles og bygges i området, men hindrer samtidig iverksetting
før det er dokumentert at tilstrekkelig sikkerhet foreligger. Løsningen er i annen sak drøftet med NVE som da uttalte
at dette ikke er det mest gunstige, men at NVE ikke ville påklage dispensasjonsvedtaket dersom kommunen ellers
fant vilkårene å være oppfylte. Et absolutt krav i så måte var at det ikke ble fradelt før sikkerheten var dokumentert
gjennom fagkyndig skredrapport. Det er heller ingen uvanlig problemstilling at kommuner ønsket å behandle saker
på denne måten.
Oppsummert - administrasjonens anbefalinger
Ut fra en helhetsvurdering kommer administrasjonen fram til at dispensasjon 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, gitt at følgende absolutte vilkår blir oppfylt:
Det må innhentes en skredfaglig uttalelse som konkluderer med at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet før
delingssamtykke, bygge- og utslippstillatelse kan gis. Det er ikke foretatt en skredfarekartlegging som viser at
eiendommen har tilfredsstillende sikkerhet, jf. TEK10 § 7-3 Sikkerhet mot skred. Dispensasjonen trekkes tilbake
dersom skredfareundersøkelsene eller prosjektering av sikringstiltak viser at det omsøkte tiltaket vanskelig lar seg
gjennomføre.
Begrunnelsen for å innvilge dispensasjon som åpner for fradeling og bygging er at en ivaretar hensynene til
kulturlandskapet, jordvernet og at det legges opp til en fortetting i et allerede eksisterende område. Det er også lagt
vekt på at avløpet får tett tank som ikke medfører forurensning. Offentlig vei er et naturlig skille mellom bebyggelsen
og funksjonell strandsone. Tilleggsarealet til gnr 27 bnr 23 medfører ikke ulemper for hovedbruket gnr 27 bnr 1 eller
andre næringer. Fritidseiendommen gnr 27 bnr 23 er allerede etablert og en utvidelse av hytte, garasje og mindre
bygninger som oppført/omsøkt til fritidsformål anses ikke å endre eiendommens eller områdets karakter. Vilkår for å
gi dispensasjon er at det før selve bygge-, delings- og utslippssøknaden behandles må det foretas en skredfaglig
vurdering av området.

Vedtaket ble påklaget av Ferra Consult AS i brev datert 29.10.2014. Det påpekes her tilfredshet med at
kommunen i utgangspunktet ser fordelen ved dispensasjon som klart større enn ulempene, men også at
“vi ønsker imidlertid å påklage vilkår satt i vedtak” om at der må innhentes skredfaglig uttalelse som
konkluderer med tilstrekkelig sikkerhet før delingssamtykke, bygge- og utslippstillatelse kan gis.
Klager finner “det urimelig at tiltakshaver skal foreta en skredfaglig utredning til en kostnad mellom kr
60. – 80.000,- og viser videre til at:
“Eksisterende hytte på eiendommen er lovlig oppført i henhold til gitte tillatelser og de omsøkte justeringer av
påbygg, uthus, grillstue, anneks og garasje samt søknad om utslippstillatelse endre ikke eiendommen eller områdets
karakter. Her viser til saksbehandlingen begrunnelse samt NVE's vurderinger og konklusjon.

På nabotomten, 25 m på nordsiden, står der et våningshus oppført i 1806 som pr. dato benyttes til fritidsbolig. Der
har gjennom historien ikke kjennskap til at der er utløst ras i denne boligens nærområde.
Som NVE skriver i sin uttalelse «Omsøkte tiltak ligger imidlertid i et område som ut fra tolking av NGU‘s
løsmassekart ikke viser tykke hav- og fjordavsetninger i umiddelbar nærhet. Videre er det ikke raviner eller
søkk i terrenget eller kjente skredhendelser i området.»
De ras som tidligere har vært utløst går lenger sør hvor fjellområdet over er av en helt annen kategori. Ovenfor den
aktuelle eiendommen er det ingen bratte fjellformasjoner med fare for utglidning.
Det er også et moment i saken at derom tiltakshaver ikke har søkt om nye tiltak, ville dette mest sannsynlig ikke ha
vært et tema. Ut fra at de omsøkte tiltak ikke endret det total bildet på bruken av området (kommunens egen
konklusjon) finner vi det urimelig å måtte foreta en undersøkelse av dette omfang. Ved nyetablering ville vi forstått et
slikt krav.”

Vurderinger
Klagen er mottatt innen 3-ukersfristen og tas derfor opp til behandling. De etterfølgende vurderinger er
konsentrert om klagens tema uten å gå inn i sakens øvrige elementer.
Det pekes i klagen på lokale forhold og topografi som ifølge klager skulle medføre at skredfaren ikke er
tilstede på omsøkte eiendom. Kommunen må på sin side forholde seg til aktsomhetskartene på
www.skrednett.no dersom annet ikke foreligger:
Aktsomhetskart for snø- og steinskred viser områder som er potensielt utsatt for skredfare. Kartene er
utarbeidet av Norges geotekniske institutt (NGI). Data er samlet ved hjelp av manuell kartanalyse og
befaringer av skredkyndige. Disse kartene bør brukes for de områder de eksisterer og ligger tilgjengelig
på kartverktøyet til www.skrednett.no under aktsomhetsområder.
Aktsomhetskart for snø- og steinskred utarbeidet av NGI viser aktsomhetsområder samlet for de to
skredtypene. Det er som regel snøskredfaren som er dimensjonerende for utstrekning av disse områdene,
fordi snøskred normalt har størst rekkevidde. Aktsomhetsområdene er identifisert ved å bruke
helningskart for å finne terreng der skred kan utløses. Utløpsområdene er beregnet ved bruk av en
empirisk basert modell utviklet av NGI. Dette er gjort manuelt. Deretter er de aktuelle områdene befart og
vurdert av skredsakkyndige, før grensa for aktsomhetsområdene er tegnet inn.
Kartserien dekker deler av landet. Bare områder som kan nås fra vei er befart, derfor er det på hvert
kartblad store områder som ikke er vurdert. Utstrekningen av aktsomhetsområdene på disse kartene er
vanligvis mindre enn aktsomhetsområdene på de nasjonalt dekkende, automatisk genererte alternative
aktsomhetskartene for snøskred, fordi skredkyndighet ved befaringer også har gitt mulighet til å ta hensyn
til lokale faktorer som begrenser skredutløp, slik som skog, terrengdetaljer og lignende.
Aktsomhetsområdene omfatter ikke områder som kan være utsatt for sørpeskred.
For de arealene som dekkes av aktsomhetskart snø- og steinskred bør disse brukes i stedet for de nasjonalt
dekkende aktsomhetskart snøskred og aktsomhetskart steinsprang som grunnlag for vurdering av
skredfare knyttet til snø- og steinsprang i arealplan på kommuneplannivå. Områdene sier ingenting om
sannsynlighet for snøskred eller steinsprang. Der det finnes mer detaljerte, kartlagte fareområder bør disse
nyttes i stedet ved vurdering av skredfare. Skredfare knyttet til sørpeskred må vurderes særskilt.
Kommunen skal påse at det ikke bygges i skredutsatte områder. Kommunestyret har senest under K-sak
65/12 i møte 18.12.2012 vedtatt ny planbestemmelse punkt 3.3 om skredfare:
“Det kan som hovedregel ikke tillates tiltak innenfor områder markert som potensielt skredfarlig i utarbeidet temakart
for skredfare, uten at det har vært gjennomført en fagkyndig skredfarevurdering som frigir området. Tiltak på
eksisterende bygninger og anlegg kan dog likevel tillates der hvor det er rimelig avklart at tiltaket i seg selv ikke fører
til at flere mennesker oppholder seg der, eller at opphold vil inntreffe hyppigere.”

NVE har utarbeidd temaveiledere for bygging i fareområder. Kommunen bør ikke legge opp til lokale
bestemmelser som bagatelliserer at en eiendom ligger i aktsomhetsområde for skred, men kan etter
gjeldende planbestemmelser og TEK10 (bestemmelser om tekniske krav til byggverk pr 2010) godkjenne
at det foretas mindre tilbygg og utvidelser i slike områder. Det kan imidlertid ikke legges opp til økt
personopphold i slike områder dersom det ikke er foretatt en skredfaglig vurdering som frigir området.
NVE oppfatter på forespørsel at dette tolkes dit hen at det kan godkjennes mindre tilbygg i form av et
ekstra soverom, mens ny boenhet eller større tilbygg ikke kan godkjennes. Kommunaldepartementet har i
brev til Tranøy kommune i 2011 uttalt at kommunen kan gi tillatelse til mindre utvidelser av eksisterende
byggverk i skredområde. Departementet avslutter med at plan- og bygningsloven § 28-1 Byggegrunn,
miljøforhold mv og TEK10 kapittel 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger ikke er til hinder for å gi tillatelse til
ombygging inkludert mindre utvidelser på byggverk i etablert byggeområde. Det er en forutsetning at
tiltak ikke fører til en ny boenhet.
Kommunestyret har under K-sak 40/14 vedtatt nye forenklingsbestemmelser om mindre byggetiltak på
bebygde bolig- og fritidseiendommer innenfor 29 konkrete områder i kommunen. Her inngikk også de
aktuelle kartvedlegg med nærmere omtale av områdene og særskilte bestemmelser for alle berørte
eiendommer. For LNF-spredt nr 19 Austerfjord-Aspenes framgikk blant annet at “For eiendommen …
Gnr 27 Bnr 23 … gjelder bestemmelser for aktsomhetsområder for skred” som i særskilt vedlegg til saken
var tatt inn med slike bestemmelser:
På bebygde bolig- og fritidseiendommer som ligger innenfor aktsomhetsområde skred (www.skrednett.no) kan det
som hovedregel tillates følgende mindre tiltak uten at dette utløser krav om skredfaglig undersøkelse:
1) Mindre fasadeendringer (ikke hovedombygginger eller vesentlig standardheving) og innvendige arbeider,
samt riving.
2) Tilbygg der verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 10 m².
3) Et enkelt uthus eller garasje der verken samlet bruksareal (BRA) eller bygd areal (BYA) er over 20 m².
Uthuset kan ikke innredes med soveplasser.
4) Det tillates inntil 2 mindre bygninger på hver eiendom. Med mindre bygninger menes uthus, garasje, bod,
grillbu, frittliggende badstue og lignende.
5) For pkt. 2, 3 og 4 ovenfor skal verken totalt bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) for bygninger for
fritidseiendommer bli større enn 100 m².
6) I tillegg til det ovennevnte tiltak kan det etableres terrasse eller verandaer knyttet direkte til og festet til
bygningene og med areal ikke over 20 m². Terrassedekke skal da være mindre enn 50 cm over terreng.

Tiltakene som i denne saken ikke er godkjent fra tidligere er følgende:







Allerede oppført tilbygg til hytta (ca. 8 m²)
Allerede oppført grillbu (ca. 9.2 m²)
Allerede oppført anneks (ca. 6,9 m²)
Allerede oppført uthus/vedsjå (ca. 12,8 m²)
Allerede oppført terrasse/veranda til hytta. Ikke målsatt. Delvis innpå gnr 27 bnr 1.
Ny garasje (42 m²)

Bruksarealet på nevnte tiltak er ca. 79 m². Hytta som er godkjent i 1999 har et bruksareal på ca. 43 m².
Bygningsmassen som omsøkt med totalt 122 m² bruksareal vil overskride kommuneplanens generelle
retningslinjer som anbefaler øvre grense på 100 m² bruksareal totalt for bygningsmasse på
fritidseiendommer.
Gitt at kommunen godkjenner bygging i potensielt skredutsatt område, kan den stilles økonomisk
ansvarlig dersom skade senere skulle oppstå. Med bakgrunn i nevnte momenter anses det som en rimelig
tilnærming at kommunen bare kan godkjenne mindre tilbygg og utvidelser (tilbygg inntil 10 m²) uten krav

om skredfaglig rapport. På denne måten hindrer en ikke naturlig oppgradering av eksisterende boliger i
LNF-områdene, men legger samtidig heller ikke opp til at det kan bygges ut vesentlig uten at sikkerheten
først er dokumentert. Mindre uthus av enkel utførelse (inntil 20 m²) bør også kunne aksepteres i samme
områder.
De omsøkte tiltakene er i strid med bestemmelser til eiendommer som ligger innenfor aktsomhetsområde
skred, både med tanke på antall bygninger, størrelse og bruk. Omsøkte og delvis oppførte tiltak er derfor
av slikt omfang og størrelse at administrasjonssjefen ikke kan se at disse kan fritas fra kravet om en
skredfaglig vurdering som grunnlag for den videre byggesaksbehandlingen.
Når det gjelder priser for en skredfaglig vurdering er dette kostnader som utbygger selv må bære. Det
pekes i klagen på kostnad 60-80 000 kr. Kommunen har i andre enkeltsaker fått tilsendt skredrapporter fra
geolog som har belastet utbygger med vesentlig lavere kostnader (5.000 kr og oppover). Pris for en slik
undersøkelse må for øvrig sies å være kommunen uvedkommende og kan ikke ilegges særskilt vekt.
Klagen bør ikke tas til følge, men oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.
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