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Faktaopplysning: 



Lebesby kommune har fremmet detaljreguleringsplan for Lebesby hytteområde etter plan- og 

bygningslovens § 12-3. Formålet med planforslaget er: å tilrettelegge for en utbygging av 

fritidsboliger i Kunes området. 

 

Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i sak PS 48/12 fra Formannskapet i møte 

den 23.4.2012. 

 

Uttalelser i forhold til 2 gangs offentlig ettersyn: 

 

Detaljreguleringsplanen har vært lagt ut på offentlig høring i tidsrommet 25.2.2016 – 

15.4.2016. Av offentlige instanser har Reinbeitedistrikt 13 hatt lengre frist på grunn av at de 

beklageligvis ikke hadde mottatt varsel i utsendelsen av offentlig høring. 

 

Følgende instanser har kommet med merknader til planforslaget: 

1. Finnmark fylkeskommune, brev datert 29.2.2016 

2. Solbjørg Storli, brev datert 29.2.2016 og 5.3.2016 

3. Statens vegvesen, brev datert 15.3.2016 

4. Sametinget, brev datert 10.3.2016 

5. Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 31.3.2016 

6. Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 7.4.2016 

7. Kunes bygdelag, brev datert 15.4.2016 

8. Finnmarkseiendommen, brev datert 15.4.2016 

9. Norges Vassdrags- og Energidirektorat, brev datert 23.2.2016 

10. Reinbeitedistrikt 13 v/ Advokat Trond Biti AS, brev datert 28.4.2016 og 11.5.2016 

 

Finnmark fylkeskommune, brev datert 2.3.2016 

Finnmark fylkeskommune har ingen merknader til detaljreguleringsplan for Kunes 

hytteområde. 

 

Kommentar: 

Uttalelsen tas til etterretning. 

 

Solbjørg Storli, brev av 29.2.2016 og 5.3.2016 

Ps gjeller saken om Kirketomta som stedes befolkning har bevilget seg støre en det di 

har fådt av oss. Står jeg fremdeles på att slike småligheter fraber jeg meg m/ grøfting 

og skade på eiendom som ikke hører dem til er simpelt gjort, rene skjære mobbing. Di 

kan betale meg før tukt og svie, og for all det arbeide jeg har hadt i den forbindelse. 

Videre kan di få kjøpe tomta fra veien og opp til under bakken, der di har laga en H-5 

m grøft og ødelakt den lille multemyra som har hørt familien til i alle år, jeg er både 

såra skuffet og lei grøfta, så di slipper åver vann, Solbjørg kan ha det. 

 

Ser av brevet att vegen opp til Kirkegården og elva tituleres som kommunal veg. Må 

beklage vegen er privat og hører Storlig fam til. Far flyttet gjære fra kirkesiden åver til 

andresiden, for at stedes folk komm seg lettere på fjelle og hugge ved. For da kunne di 

sage trær hvor som helst hvar ikke noe som hett ved teig. Men nu virker det att også 

ved teger på minn eiendom, her kan trær hogges over alt. 

 

Ser att også det er bestemt att det skal lages parkeringsplass v/ Kirka. Nårtid har jeg 

hvert med på avgjørelsen. Må minne Rådmannen og co att også det er min eiendom. 

Da forstår jeg bedre att hvergang Kirketomta er utvida uten min tillatelse, og jeg har 



skrive og ringt gang på gang og klaget på det, uten respons. Det har virket veldig 

merkelig, far døde i 1990. Så det begyner og bli noen år, uten og ha annledning og 

komme til Kunes på befaring. 

 

Jeg har ikke noe i mot att vegen ornes. Men det er måten man går fram på. Men nu har 

jo Kommunen laget ny veg opp til flyplassen/ hytte område, det er kommunal veg, 

men ikke våres. Så da må jo den trafikken legges dit. 

 

Hvorfor legger ikke kommunen parkeringsplass på Golban på andre siden av 

kempingplassen. Dit må jo også legge hytteområde, der er jo elv og lett og få vann, og 

lett fremmkommelig vinter som sommer, nær både til elva og sjø og tereng. 

 

Jeg forlanger utmåling og betaling, for den tomta Kirka har bevilget seg, og det di må 

ha, både til veg og parkering, og ikke minst den skade di har påført terenge mitt, rene 

skjære Sahara, både ved Elvevegen og Kirkevegen og hele eiendommen. Gjære og 

stolpan flyttes på etter som behovet meller seg. Ja man kan bli fortvilt med mindre. 

 

Jeg har ikke noe i mot Kommunens plan, men det er måten alt blir gjort på, det skulle 

hvært tereng nokk til alle, uten og frarøve privat eiendom og presse seg på dørstokk til 

hverandre. 

 

Kommentar: 

Lebesby kommune eier eiendommen gnr. 14 bnr. 11 hvor Kunes kapell i dag står. Det 

viser seg at benyttet område fraviker litt i forhold til utmålt eiendom. Samt er vegen 

fra Fv 98 og innover mot vannverket er registrert i registrene som kommunal veg, 

men arealet er ikke utgått som egen tomt. I matrikkelen er det merket et område langs 

vegen med påføring av Mnr mangler. Dette er forhold som ikke direkte har 

innvirkning på foreslåtte plan, men kommunen må her ta kontakt med grunneier for å 

avklare grensegangen rundt Kapellet og avklare eierforholdet til vegen innover i 

dalen. 

 

Statens vegvesen, brev datert 14.3.2016 

Statens vegvesen er tilfreds med at forhold knyttet til avkjørsel fra Fv 98 er tatt med i 

planbestemmelsene. Vi gjør allikevel oppmerksom på at vegen fra Fv 98 og opp til 

planområdet er registrert som kommunal veg i Norsk vegdatabank og at Lebesby 

kommune vil være ansvarlig for at siktforholdene er tilfredsstillende i kryss mot Fv 

98. 

 

Når det gjelder parkering P1 står det i planbestemmelsene at det her kan etableres 

hytteparkering. Den foreslåtte parkeringen P1 for hytteområdet er lagt i tilknytting til 

både et kapell og en offentlig skuterløype. Parkering langs veg samt brøyting av 

parkeringslommer er en problemstilling vegvesenet stadig kommer opp i. Vi vil derfor 

be om at det i planbestemmelsene klart fremgår hvilken parkeringsløsning som gjelder 

for hytteområdet dersom vegen vinterstenges. I planbestemmelsene bør det fremgå 

klart hvem som skal opparbeide parkeringsplassen og hvem som senere skal drifte og 

bruke denne. Dersom det kan forventes at denne parkeringen vil bli benyttet som en 

utfartsparkering i forbindelse med offentlig skuterløype i området bør det vurderes om 

kommune skal etablere og drifte parkeringsplassen. 

 



Når det gjelder parkeringsplassens avstand til Fv 98 er denne ifølge plankartet mer 

enn 10 meter fra vegkant og i så måte tilfredsstillende. I den grad parkeringen skal 

utformes for parkering med henger bør dette hensynstas slik at området blir stort nok 

til å snu på. 

 

Utover ovennevnte har ikke Statens vegvesen merknader eller innvendinger til 

planforslaget. 

 

 

Kommentar: 

Uttalelsen tas til etterretning. Av planbestemmelsen fremgår det at før det tillates må 

det avklares parkeringsmuligheter for vinterparkering. Av bestemmelsens § 3 kan P1 

utføres som parkeringsplass for personbiler. Når det gjelder hvem som skal 

opparbeide og vedlikeholde de aktuelle arealene har kommunen i dialog med 

Fylkesmannen tatt dette ut da dette normalt sett er bedre befestet i avtale med 

grunneier. 

 

 

Sametinget, brev datert 10.3.2016 

Sametinget er fornøyd med at aktsomhetsplikten etter kulturminneloven er tatt inn i 

planbestemmelsene, og har ingen merknader til planforslaget. 

 

Kommentar: 

Uttalelsen tas til etterretning. 

 

Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 30.3.2016 

Planbestemmelser 

Det er nødvendig å foreta en opprydding i planbestemmelsene for at disse skal være 

entydige og oversiktlige, samtidig som ren informasjon tas ut og heller tas inn i 

planbeskrivelsen. Dette er mer detaljert avklart gjennom dialog mellom oss og 

saksbehandler i kommunen. 

 

Planbeskrivelse 

Punkt 5 bør endre navn fra «Konsekvenser av planforslaget» til «Virkninger av 

planforslaget», jf. veileder reguleringsplan kapittel 3.7 (hovedpunkter i en sjekkliste 

for planbeskrivelse) 

 

Tilbud om kvalitetssikring av arealplankart med mer 

Fylkesmannen viser til tilbud om kvalitetssikring av arealplankart oversendt 

kommunene 26. juli 2013. 

 

Kart- og planforskriften § 9 stiller krav til framstillingen av vedtatt arealplan, 

plankart, kodeverk, nasjonal areal-ID. I tillegg stiller forskriften § 10 særskilte krav til 

digital arealplan. Kravene i bestemmelsene skal følges. Kravene i forskriften er 

utdypet i nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digital planregister (NAPD). 

 

Vi minner blant annet om at det er klare regler for navnsetting av planer, jamfør 

nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digital planregister kapittel 1.1.3. Navn 

på denne planen skal være «Detaljreguleringsplan for Kunes hytteområde». 

 



Nasjonal arealplan-ID skal stå på plankartet. Vi anbefaler at nasjonal arealplan-ID 

også angis på de andre plandokumentene. 

 

Det er viktig at produktspesifikasjonen følges for å unngå feil som kan føre til 

juridiske eller planfaglige uklarheter i ettertid. Av erfaring vet vi at plankart, som i 

utgangspunktet ser riktig ut, likevel ikke alltid er i samsvar med 

produktspesifikasjonen. 

 

Utarbeidelse av plankartet etter reglene i forskriften og NPAD, vil plandataene kunne 

gjøres tilgjengelig for nedlasting via den nasjonale geografiske infrastrukturen (Norge 

digitalt), jamfør kart- og planforskriften § 14 siste ledd. Plandataen vil dessuten kunne 

brukes til å gjennomføre ulike analyser om arealbruk i kommunen. På sikt vil plandata 

som følger regelverket, kunne automatisere kommunens KOSTRA-rapportering. Å 

følge reglene for fremstilling av arealplan vil også være med på å tilrettelegge for 

automatisert byggesaksbehandling for enkelte tiltak. 

 

Vi anbefaler at kommunen sender ett eksemplar av SOSI-fil og Pdf-fil til Kartverket 

Vadsø pr. e-post: planVadso@kartverket.no. Kartverket vil da utføre en teknisk 

kontroll av planen og melde eventuelle rettingsbehov tilbake til kommunen. 

 

Vi ber om at vår referanse oppgis ved henvendelse til oss og at vi får oversendt 

melding om det endelige vedtaket. 

 

Kommentar: 

Kommunen har i dialog med Fylkesmannen ryddet i planbeskrivelsen og 

planbestemmelsen i forhold til å fjerne ren informasjon fra bestemmelsen. Forholdet 

rundt navnet i pkt. 5 i planbeskrivelsen er denne endret til «Virkninger av 

planforslaget».  

 

Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 7.4.2016 

DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet kommer i konflikt med 

mineralressurser klassifisert som regionalt eller nasjonalt viktig. DMF har derfor 

ingen merknader til varslet om oppstart. 

 

Kommentar: 

Uttalelsen tas til etterretning. 

 

Kunes bygdelag, epost datert 15.4.2016 

Kunes bygdelag viser til vår uttalelse av 15.06.2012 og fastholder denne. 

 

Bygdelaget registrerer at Lebesby kommune totalt neglisjerer lokalbefolkningens 

motvilje mot det planlagte hyttefeltet i bygda. 

 

Etter det bygdelaget kan se vil det bli lagt ut 13 hyttetomter. Adkomst til hyttefeltet 

vinterstid vil være fra utvidet parkeringsplass foran Kunes kirke. Det vil si at det i 

sesongen fort kan stå parkert mellom 20 og 30 biler med hengere og scootere rett 

utenfor kirken. Det planlagte arealet til parkeringsplassen er for liten og dette vil totalt 

stenge adkomsten til kirken. 
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Kunes bygdelag mener at det er respektløst å gjøre om området rundt kirkene til en 

parkeringsplass for det planlagte hyttefeltet. 

 

Dersom Lebesby kommune skal tvinge gjennom hyttefeltet, må det legges fram en 

annen løsning på parkeringsproblematikken. 

 

Bygdelaget ser videre at det legges til grunn at folk skal ta seg til fots opp til 

hyttefeltet på vinterstid da veien ikke blir brøytet. Skal den ulovlige scooterkjøringen 

som kommer til å finne sted fra parkeringsplassen til hyttefeltet og videre til løypene 

legaliseres, må det opprettes nye lovlige løyper. Dersom nye løyper opprettes, skal 

ikke dette tas fra det eksisterende løypenettet i indre fjord. Det må hentes andre steder. 

 

Vi ser at kommunen gir åpning for å legge inn vann og avløp til hyttene. 

 

Bygdelaget tar det som en selvfølge at kommunen har tatt høyde for at 

drikkevannskilden til bygda ikke skal forurenses, da hyttefeltets avløp ligger i 

nedslagsfeltet til vannverket og dermed drikkevannskilden til bygda. 

 

Kommentar: 

Av bestemmelsens § 2.1 skal det avklares parkeringsmuligheter for vinterstid før 

igangsettingstillatelse gis i hyttefeltet. Samtidig vil det tas hensyn til eventuell scooter 

forhold i denne avklaringen. Når det gjelder etablering av eventuelle nye løyper skal 

disse gjennomføres på vanlig måte og denne planen er ingen legalisering av ulovlig 

scooterkjøring. Dersom det skal etableres vann og avløp i hytteområdet skal dette 

gjøres i godkjente løsninger. Forhold rundt eksisterende anlegg skal da ivaretas 

under behandlingen av slikt anlegg. 

 

Finnmarkseiendommen, brev datert 15.4.2016 

FeFo viser til tidligere merknader til planarbeidet, og har følgende nye innspill/ 

bemerkninger til detaljreguleringsplan for Kunes hytteområde. Merk at våre innspill 

er ifr. bestemmelsene og de samme innspillene vil også gjelde for punkt 4 i 

planbeskrivelsen samt eventuelle endringer i plankartet. 

 

§ 3.1 Fritidsbebyggelse 

Her ønsker vi jordkabel, eventuelt fellesanlegg for VA skal legges innenfor areal for 

kjøreveger og kjøretrase inn til de enkelte hyttene. Slike tiltak krever særskilt tillatelse 

fra grunneier (FeFo) og kommunen. 

 

Brønn og avløpssystem skal løses innenfor det avgrensede arealet for tomtefeste. Alle 

tiltak utover dette arealet må særskilt søkes grunneier (FeFo for tillatelse) i tillegg til 

kommunal tillatelse. 

 

§ 3.2 Parkering 

Det er viktig at det etableres tilstrekkelig areal for parkering, og at planen viser hvor 

det er avsatt parkering for sommer- og vinter. 

 

I plankartet bør det presiseres at vinterparkeringen er P1 (jamfør § 3.6). 

 



Det bør også fremkomme begrensninger i form av maks størrelse på kjøreveg, og om 

det er tenkt at oppstillingsplass for bil skal inngå i kjøreveg arealet. Dette for å unngå 

at oppstillingsplass blir satt på areal avsatt til LNFR. 

 

Til orientering vil det i forbindelse med festekontrakten være vilkår om at fester må 

delta i veilag. 

 

Det fremkommer ikke hva som vil være parkeringsplass for hyttefeltet vinterstid og 

det er motstrid mellom hva som står i punkt 3.2 og 3.6. I punkt 3.6 står at det at P1 er 

offentlig. Det må være tydelig hvor vinterparkeringen for hyttefeltet skal være. 

 

I punkt 3.2 står det at hytteeierne er ansvarlig for etablering og vedlikehold av veier 

og parkeringsplasser. Det må presiseres hvilke veier og parkeringsplasser som menes 

med dette. 

 

 

Kommentar: 

Forholdet rundt strøm, vann og avløp vil utløse søknadsplikt etter plan- og 

bygningsloven. I denne forbindelse vil også grunneier FeFo komme inn. I forbindelse 

med behandlingen av disse vil anlegget bli plassert mest hensiktsmessig. I 

bestemmelsens § 4 Landbruks-, natur- og friluftsområde, samt reindrift fremgår det at 

øvrige arealer ikke skal gjøres inngrep i. 

 

Generelle trafikkregler gjelder for veiarealet. Det er derfor ikke nødvendig med 

ytterligere presisering. P1 skal kunne benyttes både vinterstid og sommerstid. Det 

anses derfor ikke behov for og ytterligere presisere dette i planbestemmelsen og 

plankartet. 

 

Kommunen har omformet deler av bestemmelsene i tråd med Fylkesmannen i forhold 

til klarhet rundt vegarealer. Det samme gjelder i forhold til hvem som er ansvarlig for 

etablering og vedlikehold. Dette er et naturlig forhold som avklares i avtaler mellom 

grunneier og fester. 

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat, brev datert 23.2.2016 

NVE kan ikke se at planområdet berører vassdrag, elektriske anlegg eller er utsatt for 

skred. NVE har derfor ingen merknader til varsel om planoppstart. Skulle det likevel 

vise seg at man kommer i kontakt med usikker byggegrunn, ber vi om at vår veileder 

nr 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred, som finnes på våre internettsider 

www.nve.no, legges til grunn for arbeidet. 

 

Kommentar: 

Uttalelsen tas til etterretning. 

 

Reinbeitedistrikt 13 v/ Advokat Trond Biti AS, brev datert 28.4.2016 og 11.5.2016 

Reinbeitedistrikt 13 har ervervede bruksrettigheter til begge planlagte hytteområder. 

Distriktet har måtte tåle store inngrep. Ytterligere inngrep vil virke negativt inn for 

reindriften i området. 

 

Reinbeitedistrikt 13 har ikke vesentlige innvendinger med hensyn til Lebesby 

hytteområde, selv om også disse planene vil ha negative konsekvenser for reindriften. 

http://www.nve.no/


 

Reinbeitedistrikt 13 motsetter seg sterkt planene om Kunes hytteområde. I brev av 10 

mai 2012 har reinbeitedistriktet sterkt gått i mot planene: 

 

«Området er viktig oppsamlingsområde på senhøst før høstflytting, og viktig tidlig 

vårbeite ved at området blir tidligere bart enn andre områder.» 

 

Man reagerer på at denne uttalelsen ikke synes vektlagt i planprosessen. Distriktet la 

selv til grunn at uttalelsen ville bli behandlet på en adekvat måte. Distriktet opplever 

at dette ikke har skjedd. 

 

Man forutsetter at planmyndigheten tar inn over seg den vurdering som 

Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark gjør ved brev av 22 juni 2012: 

 

«Reindriftsagronomen er skeptisk og negativ til inngrep og punktering av nye 

områder i beiteområder for rein. Selv om omfanget av tiltaket ikke kan sees å ha noen 

betydning til totaliteten av beiteområder for distriktet, vil den ha ringvirkninger og 

forskyvninger av beiteområder. Tiltak og ytterligere tiltak innenfor vil føre til 

ytterligere økt forstyrrelse av menneskelig aktivitet og trafikk som kan medføre til 

skade og ulempe for reindriften i området.» 

 

Reinbeitedistrikt 13 opplever for øvrig at de nesten er blitt satt helt utenfor i 

planprosessen. 

 

Det planlagte feltet vil være i strid med folkeretten. Det finnes meget forskning om 

konsekvenser av nye hyttefelt i reinbeiteområder. Selv om antall hytter er redusert er 

dog skadevirkningene store for reindriften i området. 

 

Reinbeitedistrikt 13 ser samtidig at storsamfunnet i økende grad i områder der det 

utøves samisk reindrift søker å bidra til at flere mennesker skal få muligheten til å ha 

fritidseiendommer. Dersom det er helt påkrevet at samfunnet nødvendigvis må 

etablere et hyttefelt i Kunes, så insisterer Reinbeitedistriktet at hyttefeltet plasseres 

mellom vegen og sjøen. 

 

Distriktet ser en mulighet for at et hytteområde kan etableres ved Sletta området, 

mellom veien og elva. Dette alternativet bør utredes nærmere. Dette forslaget antas å 

ha langt mindre konsekvenser for reindriften. 

 

Man mener også at forslaget er i strid med forutsetningene ved den foretatte 

meklingen. Det er bestemt at: 

 

«Plassering av hyttene skal avklares med distriktsstyret, for å minske inngrepet» 

(planens side 34) 

 

Det er således vedtatt en plan uten at det er gjort en konkret henvendelse til distriktet 

som har bruksrett til grunnen. Når distriktet sterkt går imot aktuelle lokalisering, så 

kan planen ikke gjennomføres. 

 

Kopi av dette brev går også til Fylkesmannen i Finnmark og man ber om at 

Fylkesmannen i Finnmark, Reindriftsavdelingen, kommer med innsigelse til planene. 



 

Også Sametinget sendes kopi av dette brev. Man ber om at Sametinget bidrar til at 

reindriftens interesser i saken ivaretas på en rimelig måte. 

 

For øvrig berører aktuelle plan reindriften i den grad at konsekvensanalyse må antas 

nødvendig. 

 

Man forutsetter at det offentlige holder en aktiv dialog med reinbeitedistriktet 

fremover. 

 

Kommentar: 

Kommunen er uenig om at Rbd 13 ikke var gjort kjent med planen på forhånd. 

Kommunen oversendte den 7.1.2016 mail til Rbd 13 sin kontaktperson i tråd med 

gjennomført mekling i forhold til å avklare plasseringen av hyttene for å minske 

inngrepet. 

 

Lebesby kommune har forholdt seg til gjennomført mekling fra Fylkesmannen den 28. 

okt. 2013 og har redusert ytterligere det planlagte feltet bort fra oppsamlingsområde 

for Rbd 13. Plasseringen av hyttene er også lagt tett inntil eksisterende veg og deler 

av området legges i LNF-A sone og resten i LNF-C sone.  

 

Kommunen mener at vi har tatt hensyn til reindriften og plassert hyttene slik at disse 

utgjør mindre inngrep i forhold til reindriften. Eventuell innsigelse på hele 

planområdet anses som å være i strid med gjennomført mekling den 28. okt. 2013. 

 

 

Konsekvenser for miljøet: 
Ingen vesentlige konsekvenser. 

 

Vurdering: 

Planforslaget gir gode føringer for hvordan området kan utnyttes og bygges ut.  

 

Det er ikke kommet inn innsigelser til planforslaget etter 2 gangs offentlig ettersyn/ høring. 

 

Det er innkommet noen merknader til planen, men som nevnt ovenfor har disse blitt håndtert. 

Det er gjort noen korrigeringer av planbestemmelser, planbeskrivelse og plankart i tråd med 

anbefalinger fra sentrale høringsparter. Ingen av endringene anses for å være av et slikt 

omfang at planen bør sendes ut på ny høring. 

 

På bakgrunn av ovenstående anbefales det at planen oversendes kommunestyret for endelig 

vedtak av detaljreguleringsplan for Kunes hytteområde. 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 



  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


