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Forslag til vedtak:

1.. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om å få beholde ulovlig
oppsatt naust på 4819 m2 avslås, da en ikke kan se at fordelene med dispensasjon klart
overstiger ulempeneo særlig i forhold til den presedens en slik dispensasjon kan gi. Det
vises forøvrig til saksutredning for ytterligere begrunnelse.

2. Med bakgrunn i plan- og bygningslovens S 20-1 med tilhørende forskrifter og
bestemmelser i Kommuneplanens arealdel, gis det byggetillatelse for et naust på inntil
40 m2 tillatt bebygd areal (BYA) på gnr 1.21, bnr 1 plassert i henhold til søknad. Tittaket
plasseres i tiltaksklasse 1.

Det gis byggetillatelse på følgende vilkår:
o Naust må bygges om slik at vilkår i tillatelsen er oppfflt
o Tiltaket skal oppføres i henhold til bestemmelser i TEK 17.

o Det skal søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdigstilt (se vedlagt skjema). Nye
tegninger skal vedlegges.

o Naust skal benyttes til oppbevaring av båt og redskap i tilknytning til båtbruk.
Naust skal ikke innredes med tanke på overnatting eller personopphold i
fritidssammenheng.

o Atkomst til strandsonen skal ivaretas.
o Naust skal oppføres i tråd med (naustenes) tradisjonelle byggeskikk, material- og

fargevalg
o Altan/utkraging er ikke tillatt.
o Maks mønehøyde settes til4r0 m. Mønehøyden måles fra giennomsnittlig

terrengnivå. Naustet skal ha en takvinkel mellom 25 og 35 grader.
o Det er ikke tillatt med gierde/levegg eller andre stengsler i tilknytning til naustet.

Nausttomt skal ikke inngierdes.

3. Overtredelsesgebyr fastsettes i delegert vedtak når søknad om dispensasjon er
behandlet.
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Saksutredning:
Steigen kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
størrelsesbegrensning for naust. Det søkes samtidig om å få beholde allerede oppsatt naust.
Naustet er satt opp uten byggetillatelse og kommunen behandler dette som et ulovlig tiltak,
der det er gitt mulighet til å søke om etterhåndsgodkjenning. Søker er Tore Håkon Vinkenes,
Larvik og naustet ligger på Vinkenes i LNFR område med betegnelsen LSFT_6.

Kommuneplanens arealdel, vedtatt i juni 2016 har slike bestemmelser for naust:
3.5 Område dvsdtt til annet byggeområde, naust

a) Naust skol benyttes til oppbevaring av bât og redskap i tilknytning til båtbruk. Noust skal ikke innredes

med tanke pä overnatting eller personopphold ifritidssommenheng.

b) Atkomst til strandsonen skal ivaretas.

c) Naust skal oppÍøres ¡ tråd med (naustenes) trodisjonelle byggeskikk, materiol- og forgevolg
d) Altan/utkraging er ikke tillatt.

e) For naust itilknytning til sjø settes maks tillatt bebygd oreal (BYA)til40 m2. For naust i tilknytning til
ferskvann settes moks BYA til 25 m2.

n Maks mønehøyde settes til 4,0 m for naust ved sjø og 3,5 for naust ved ferskvann. Mønehøyden måles

fra gjennomsnittlig terrengnivô. Naustet skal ha en tokvinkel mellom 25 og 35 grader.

il Det er ikke tillatt med gjerdelevegg eller andre stengsler itilknytning t¡l naustet. Nausttomt skol ikke

inngjerdes

4.7 LNFB-områder for spredt bolig-, Íritids- eller næringsbebyggelse

For noust gjelder bestemmelsene i I 3.5 foron. Naust tillotes bygd i gruppe ved eksisterende naust.i)

På tidspunktet den første ufullstendige byggesøknaden ble innsendt kommunen var det ikke
lov å bygge naust på over 25 m2., dvs før 22.06.16 hvor kommunestyret vedtok at maksimalt
BYA på naust økte fra 25 til 40m2.

Dokumenter i saken
11.3.16 Kommunen Ër en telefon fra Vinkenes om framgangsmåte - sender epost med
søknadsveiledning der det opplyses om at det trenges situasjonsplan, fasadetegninger og
målsatte plantegninger.
15.3.16 Kommunen mottok søknad om tiltak - naust.
31.3.16 Kommunen sender epost der det opplyses om manglende fasadetegning og
situasjonsplan - etterlyser dette.

29.I1.16. Kommunen mottar tegning
16.01. Mottar siste nabovarsel
2.2.17 Kommunen returnerer søknaden ubehandlet, da det blir klart for kommunen at naustet
er større enn 40 m2 noe som innebærer en dispensasjon og at det mangler begrunnet søknad
om dette. Er da også kjent at naustet er bygget uten tillatelse sommer 2016.
14.2.17 Vinkenes skriver sin versjon av saken. Mener han var i god tro da han ikke hadde hørt
noe etter at søknaden var levert i mars. Tok sjansenpää sette opp naustet.
31.3.I7 Kommunen gir sin versjon av saken. Mener det er gitt god veiledning, men at
tiltakshaver har valgt og ikke følge denne.
27.5.17 Vinkenes innrømmer at han har gjort feil og beklager at naustet er satt opp uten
godkjenning. Mener han var i god tro. Søker på nytt om å å beholde naustet
9.8.17 Kommunen opplyser at søknaden vil bli behandlet som en dispensasjon, sender ut
varsel om pålegg om mulig ombygging av naust i tråd med eventuell ny byggetillatelse. Gir tre
ukers frist for uttalelse
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29.8.17 Vinkenes mener han ikke var kjent med størrelsesbegrensningfør i februar 2017.
Håper på velvillig behandling.
18.9.17 Kommunen sender søknad om dispensasjon på høring. Det kommer ingen merknader
i høringsrunden.

Oppsummering
Den opprinnelige søknaden fra mars 2016 var mangelfull i forhold til den veiledning som ble
gitt, men det var mulig å regne ut størrelsen på naustet ved de vedlegg som fulgte søknaden.

Etter at søknaden etterhvert ble returnert fordi den var mangelfull søker Vinkenes i brev datert
27. mai2017 det om å få beholde et naust på ca. 48 m2. Det var da klart at naustet var bygget
sommeren 2016 uten at byggetillatelse var gitt (utdrag):

Jeg søker om godkjennelse av allerede oppsatt naust på 48 kvrn. Begrunnelsen for at det er
bygd så stort er på grunn av at det skal være plass til to båter i naustet.

Jeg innrørmner at jeg har giort feil i forhold til saksgang og beklager at naustet er satt opp uten
godkjenning Dene ble giort i god ro da jeg boddde at alle papirer var sendt irrn og var i ordør
og at det tok tid med vedtak orn godkjenning.

Siden naustet er oppført uten at det er gitt tillatelse skal Steigen kommune behandle dette som
et ulovlig tiltak. Søker er allikevel gitt mulighet til å få etterhandsgodÇent det ulovlige tiltaket
ved å søke dispensasjon i ettertid, noe som ble gjort. Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel og etterhåndsgodkjenning av oppført naust skal behandles ut fra
dagens regelverk og vurderes og behandles som om naustet ikke eksisterer.

Vurdering:
Naustet ligger i et naustområde og bygging av et naust på inntil 40 m2 er en kurant sak som
normalt behandles delegert. Steigen kommune må ta stilling til om en vil innvilge
dispensasjon for et naust på ca. 48 m2.Det var i fonige kommuneplan gift flere
dispensasjoner fra daværende størrelse pä25 m2. Stønelsesbegrensningen ble derfor økttil40
m2.

Søknaden begrunnes nå med at søker har bruk for et naust med plass til2båúer. Utover det er
det ingen begrunnelse for hvorfor det er behov for et naust pâ 48 m2.
Til dette bemerkes at vedlagt søknaden ligger det også en oversikt over de naust produsenten
kan levere. Der framgår at det kan leveres dobbeltnaust med plass til to båter pà6,2 x 6 m, dvs
37,2 m2.

Søker sier videre afhan ikke ble klar over størrelsesbegrensning før i februar 2017 ogmener
han var i god tro.

Kommunen har måtte forholde seg til en tiltakshaver som først ber om søknadsveiledning,
deretter følger man ikke instruksjonene i søknadsveiledningen og sender søknaden allikevel.
Så får han mail om at søknaden ikke behandles fordi den er mangelfull. Kommunen får da
tegninger over et halvt år senere, og nabovarsel 10 måneder senere. Når kommunen da til slutt
har Ëtt en tilnærmet fullstendig byggesøknad begynner vi en behandling av søknaden. Først
da blir kommunen klar over at tiltaket ikke følger planbestemmelser, tiltakshaver får da

beskjed om at tiltaket er for stort i forhold til bestemmelsene.
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Vurdering dispensasjon
I henhold til PBL $ 19-2 andre ledd må det først vurderes om dispensasjon fører til vesentlig
tilsidesetting av de hensyn bestemmelsen er ment å skulle ivareta, eller av lovens
formålsbestemmelse. En kan ikke se at en dispensasjon fører til vesentlig tilsidesetting av
lovens formålsparagraf, da naust er tillatt her.

Når det gjelder de hensyn bestemmelsen er ment å skulle ivareta er størrelsesbegrensning satt
for ikke å få for dominerende bygg i strandsonen, og for å ivareta nausttradisjoner. Det
vurderes at det i noen tilfeller kan være grunner for å dispensere fra størrelsesbegrensningen
slik at hensynene bak bestemmelsene i seg selv ikke vurderes å bli vesentlig tilsidesatt. Hvis
det ikke er gode nok argumenter, kan en slik dispensasjon skape presedens og undergrave
kommuneplanen.

Fordelene med en dispensasjon må også etter loven være klart større enn ulempene. De tre
eksisterende naust i området har i følge matrikkelen en størrelse pä24,6 - 29,I m2 BYA. Et
naust på 48 m2 vil derfor bli betydelig større enn disse, men det vil også et naust pä 40 m2 bli.
Argumentet om å fä plass til to båter kan brukes i alle saker og ikke spesielt her, og vurderes
ikke som et vektig argument. Det er dessuten klart at en kan fä plass til to båter i et naust på
40 m2. Ut fra stedlig byggeskikk og kommuneplanens bestemmelser er det klart at det ikke er
klare fordeler med å gi dispensasjon.

Det som taler for dispensasjon er de faktiske forhold på Vinkenes: Det er en fraflyltet grend
med liten byggeaktivitet og få naust. Det har tidligere vært lettere å få dispensasjon til
byggeaktivitet på slike steder, for eksempel fra daværende 50 meters grense mot sjø.

Det som taler mot dispensasjon er hensynet til likebehandling med de som forholder seg til
lover og regler og venter med å bygge til de har tillatelse. Et grunnleggende spørsmål er derfor
om dispensasjon hadde vært innvilget hvis det var søkt først? Hvis svaret er nei på det er altså
eneste grunn til å gi tillatelse at det er bygd/søkt i feil rekkefølge. Det kan danne grunnlag for
en oppfatning om at dersom man bygger først så far man det som man vil.

Ut fra dette finner administrasjonen at innstilling i saken må bli at kommuneplanens
bestemmelser må følges og at det ikke bør gis dispensasjon. Det legges også vekt på at det er
kort tid siden kommunestyret vedtok planen, og en dispensasjon i henhold til søknad kan gjøre
at også andre søkere kan påberope seg samme argumenter.

Administrasjonen kan være behjelpelig med å formulere et alternativt forslag hvis medlemmer
i Plan- og ressursutvalget vurderer saken annerledes.

Gebyr:
Søknader etter pbl $ 20-1 er gebyrpliktig. Gebyr er beregnet etter gjeldende betalingsregulativ
Saksgebyr beregnes som følger og belastes tiltakshaver:

Saksbehandlingsgebyr $ 20- I Naust kr 2.150,-
Arealtilleee 40m¿ âkc.21.-þr.m) kr 1.058,-

Søknad om dispensasjon Fra plan kI 4.3r0,-
Sum kr 7.518,-
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Overtredelsesgebyr
Søker er varslet om at kommunen vil vurdere å fastsette et overtredelsesgebyr i henhold til
PBL $ 32-8,b) og f), avhengig av resultatet av søknad om dispensasjon/
etterhåndsgodkjenning av det ulovlige tiltaket. Dette fordi en mener det er klart at naustet er
oppført uten byggetillatelse, på tross av søknadsveiledning fra kommunen, og at det dermed er
utvist skyld i form av forsett eller uaktsomhet ved å bygge uten at byggetillatelse foreligger og
i strid med kommuneplanens bestemmelser.

Størrelsen på et eventuelt overtredelsesgebyr vil fastsettes i medhold av Byggesaksforskriften
(SAKI0), $ 16-1 og16-2 når søknad om dispensasjon er behandlet. Til informasjon er her
gjengitt de mest aktuelle bestemmelsene i denne sak:

ç 16-L Forhold som knn medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes stønelse
Foretak knn ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenserforforsettlige eller
uaktsomme overtredelser som nevnt i bol<stav a til h. Privatpersoner ksn ilegges
overtredelsesgebyr inntil halvparten av angitte beløpsgrenser þr forsettlige eller uaktsomme
overtredelser som nevnt i bokstav a til h.

a) Den som utfører eller lar utføre tiltqk som nevnt i plan- og bygningsloven $ 20-1, jf S 20-2
og $ 20-4 uten at det þreligger nødvendig tillatelse, ilegges gebyr:

2. inntil kr 50 000 der tiltak ikke i det vesentlige er i samsvar med lcrav gitt i eller med
hjemmel i plan- og bygningsloven.

(Overtredelsesgebyr inntil kr 50 000 kan ilegges der det mangler tillatelse, og tiltaket i tillegg
ikke i det vesentlige er i overensstemmelse med lov, forskrift, plan og eventuell vedtekt. Hvis
det er aktuelt med en etterfølgende tillatelse vil denne kunne forutsette rettingspålegg eller
dispensasjon, godtatt plassering i forhold til nabogrense etter pbl. $ 29-4Iredje ledd e.l.)

g) Den som utfører eller lar utføre tiltak og virksomhet som nevnt i plan- og bygningsloven $
I-6 første ledd i strid med et klart forbud eller påbud i reguleringsplan eller kommuneplanens
arealdel, ilegges gebyr :

L inntil k, 10 000 ved vesentlige brudd på rettslig bindende kommuneplan og reguleringsplan

(Overtredelsesgebyr inntil kr l0 000 kan ilegges vesentlige brudd på rettslig bindende
arealplaner. Dette vil være brudd som er klare awik fra formål i arealplanen og alvorlige
brudd på planens arealformål eller bestemmelser.)

Overtredelsesgebyr kan ilegges for flere regelbrudd i samme tiltak, for eksempel tiltak uten
tillatelse og i strid med plan.

Utmålins av overtredelsessebyr etter kriteriene i I 16-2:

Overtredelsesgebyr i henhold til $ 16-1 blir:
a) 2 irntil k 50 000
g) 1 inntil kr l0 000
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Privatpersoner kan ilegges overtredelsesgebyr på inntil halvparten av beløpsgrenser. I dette
tilfellet blir altså overtredelsesgebyr inntil kr 30 000,-. Ved ileggelse av overtredelsesgebyr må
kommunen vurdere hva som er et rimelig gebyr i forhold til overtredelsen. Overtredelsesgebyr
vil fastsettes administrativt etter at dispensasjonssøknad er behandlet. En vil her legge vekt på
om dispensasjon blir innvilget. Overtredselsesgebyret vil da bli høyere enn hvis dispensasjon
bli avslått og pålegg om retting blir gitt.

Vedlegg:
-Kart naust

-Det er en omfattende korrespondanse i saken. Flere dokumenter kan fäs ved henvendelse til
saksbehandler.
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27. mai2ALT

Avs. Tore Hfüon Vinkenes
Dronning Gydasvei 24
3269LawlJr-

Mail: torehv@gemail.com

Steigen kommune
vlKari Lynum
Rådhuset
8281 Leinesfiord

Vedr. søknad om oppsetting âv nåust, saksnr.161239-2

Det vises til deres brev av 3 1. mars 2AL7 og mitt brev av 14. februw 2017 .

Dere ltenviser til ulail av 3 l. mars 2016 hvor dere har purret på innsending av nabovarsel og
fasadetegning på hvordarr bygget sitter i terrenget.
Jeg beklager ût denne mailen må ha blitt oversett av meg og det er derfor ikkc sendt i¡rn de
forespurte papirer på våren 2016. Qeghar firnnet denne ¡nailen nå i ettertid)

Jeg ble giort opprnerksom på at det manglet nabovarsel høsten 2Aß da dere hadde sendt mâil
til Steigen contracting om at dette manglet. Nabovarsel ble sendt januar 2017.
Jeg mener at tegning av plassering av naust er sendt tidligere, men sender nå ny tegning.

Jeg søkte opprinnlig orn oppsetting av naust på 48 kvm 12. mars 2016.

Jeg søker orn god$ennelse av allerede oppsatt naust på 48 kvrn. Begrunnelsen for at det er
bygd så stort er på grunn av at det skal være plass til to båtsr i naustet.

Jeg irurrørruner at jsg har giort feil i forhold til saksgang og beklager at naustet er satt opp uten
godkjenning Dette ble giort i god tro dajeg fioddde at alle papirer var sendt inn og var i orden
og at det tok tid med vedtak orn god$enning.

Vedlagt sendes tegning av plassering av naustet og ny fasadetegning

Jeg håper at saken kan løses i minnelighet og ber om tilbakemelding på hva som eventuelt
mangler.

Med vennlig hilsen
Tore Vinkenes

1
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