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PS 8/17 Søknad om dispensasjon fra kommuneplans arealdel - Brennfjell leir
gnr 45, bnr 179
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.02.2017

Behandling:
Tilleggsforslag fra Maar Stangeland (SP).
 Plan- og driftsstyret ser saksframstillingen i sak 3/17 den 20.01.17 og sak 8/17 den
06.02.17 i sammenheng.
 Plan- og driftsstyret har også vurdert dispensasjonssøknaden i forhold til beiteplan fra
2016.
Tilleggsforslag fra Solveig Sommerseth (TPL).
Storfjord plan- og driftsstyre har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 ikke funnet at
hensyn ved arealdelens bestemmelser settes vesentlig til side ved dispensasjon. Etter en samlet
vurdering er også fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene.
Begrunnelse:
 Bruken av eiendommen til forlegnings- og lagerområde innebærer ikke større ulemper
for reindriften enn den bruken av eiendommen som kommuneplanens arealdel legger
opp til, dvs. fremtidig fritids- og turistformål.
 Eiendommen er tidligere brukt som militærleir og flyktningmottak. Virksomheten som
nå planlegges vil ikke være til større ulempe enn tidligere bruk av eiendommen
 Dispensasjonen er tidsbegrenset. Etter at kraftledningen er ferdigstilt i 2020, kan
eiendommen benyttes til opprinnelig formål.
 Eiendommen har direkte avkjørsel fra E8, det er derfor ikke behov for ny infrastruktur.
 Det er ikke planlagt vesentlige endringer på eiendommen, og oppussing vil ha positiv
effekt på fremtidig bruk av eiendommen til turistformål. De midlertidige tiltakene vil
være skjermet fra omgivelsene på grunn av vegetasjonen rundt eiendommen.
 Dispensasjonen gis for å ivareta samfunnsmessige interesser.
Rådmannens innstilling og tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det gis dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for område BTF 07 –
Brennfjell, gnr. 45, bnr. 179 fra kravet om reguleringsplan i forbindelse med endret bruk av
eiendommen.
Dispensasjon gjelder bruk av eiendommen til forlegnings- og lagerområde i anleggsperioden for
byggingen av en ny 420 kV kraftledning på strekningen Balsfjord - Reisadalen i Troms fylke
fram til første kvartal i 2020.
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