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Uttalelse til planprogramm for kommuneplan for Lebesby 
 
Vi viser til deres brev datert 30.11.2016 angående varsel om oppstart og offentlig ettersyn av 
planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 
 

1. Sametingets rolle i planlegging 
Sametinget har ansvar for å påse at samiske interesser blir vurdert ut ifra et helhetlig perspektiv 
ved planlegging etter Lov av 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling 
(plan- og bygningsloven). Et viktig hensyn som skal i varetas i planlegging etter loven er å sikre 
naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. plan- og bygningsloven § 
3-1). Denne bestemmelsen utfyller lovens formålsparagraf, og er derfor også av betydning ved 
tolkning av lovens øvrige bestemmelser.  
 
Sametinget har ansvar for å veilede kommuner, Fylkeskommuner og andre i planleggingen etter 
Plan- og bygningsloven når den berører saker av betydning for samisk kultur, næringsutøvelse 
og samfunnsliv. Sametingets plikt til å delta i planleggingen innebærer også en rett til innsigelse 
til arealplaner og en rett til å bringe regionale planer inn for departementet dersom saker ved 
vesentlig betydning for samisk kultur eller næringsutøvelse ikke er tilstrekkelig ivaretatt (jf. plan- 
og bygningsloven §§ 5-4 og 8-4). 
 
For å kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver på en forutsigbar måte ovenfor 
planmyndighetene, har Sametinget utarbeidet en planveileder, «Veileder for sikring av 
naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ved planlegging etter plan- 
og bygningsloven(plandelen)».  Planveileder konkretiserer hensyn som bør og må tas i 
planleggingen for å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, og 
er relevant i forbindelse med kommunal planlegging. 
 
Sametinget er fornøyd med at Lebesby kommune har lagt Sametingets planveileder inn under 
kapittel 2.2 Regionale føringer. Vi anmoder at kommune aktivt bruker veilederen i planarbeidet. 
 
 

2. Kommuneplanens samfunnsdel 
 

Lebesby kommune er en del av det tradisjonelle samiske området. Både samisk språk, 
tradisjonelle samiske næringer og samiske kulturminner er til stede i kommunen. Kommunen 
legger frem tydelige prioriteringer for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Lebesby vil 
være levende, inkluderende, mulighetsorienter og kompetent. Sametinget registrerer at 
kommunen ønsker å utnytte naturressursene som ligger innenfor kommunens grenser. 
Utnyttelse av disse ressursene kan være konfliktfylt med samiske næringer som reindrift og 
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fjordfiske. Samtidig registrerer vi at kommunen er kjent med konfliktpotensialet og vi anmoder at 
kommunen å ha disse perspektivene med i arbeidet videre.  
 
Som en del av arbeidet med kommuneplanen anmoder vi Lebesby kommune om å kartlegge 
utviklingstrekk, utfordringer og muligheter blant den samiske befolkningen i kommunen. Vi ber 
at kommunen gjør en vurdering av status, muligheter og utfordringer i forhold til samisk språk og 
kultur i barnehage og skole. I tillegg bør kommunen undersøke om det finnes behov i 
befolkningen for tiltak som kan bidra til å ivareta og styrke den samiske identiteten hos barn og 
voksne. 
 
I forskriften til folkehelseloven er det nedfelt at i kommuner der det er grunn til å anta at det 
foreligger spesielle folkehelseutfordringer for den samiske befolkning, skal disse vurderes. 
Sametinget ber om kommunen undersøker om det er særskilte folkehelseutfordringer hos den 
samiske befolkningen i Lebesby kommune og planlegger for disse i kommuneplanens 
samfunnsdel.  
 
 

3. Fokus i areal- og kystsoneplanen  
 
Planprogrammet inneholder ikke konkrete forslag til arealdisponering men påpeker at fremtidig 
arealbruk vil være avhengig av prioriteringer i samfunnsdelen. Det er dermed ikke grunnlag for 
Sametinget til å komme med annet enn generelle innspill i forhold til utredningsbehov og 
prinsipper for arealdisponering i denne uttalelsen.  
 
Akvakultur 
I følge planprogrammet ønsker kommunen å drøfte problemstillinger ved sjøbasert akvakultur. 
Sametinget mener at det er positivt at kommunen nå tar en helhetlig vurdering av bruken av 
kystsone. Vi mener at det er også positivt at kommune ønsker å øke kunnskapsgrunnlaget om 
akvakulturens miljøkonsekvenser. Vi ber at kommunen også utreder betydningen av tilgang til 
fiskeressurser i kystnære områder for fiskere i kommunen. Kommunen kan gjennom dette 
arbeidet sikre tradisjonelle fiskeplasser og viktige gyte- og oppvekstområder langs kysten.  
 
Sametingets planveileder, kapittel 6. har følgende punkt som omhandler bruken av sjøarealer:  
 

6.1 Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner skal i nødvendig utstrekning sikre 
arealene til tradisjonelle fiskeplasser og gyteområder av vesentlig betydning for fiske i 
samiske kyst- og fjordområder. Lokaliteter for oppdrettsanlegg for torsk skal ikke 
etableres i gyteområder for vill torsk.  
6.2 Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner skal sikre at endret arealbruk i 
samiske kyst- og fjordområder ikke medfører irreversibel skade eller ødeleggelse av 
lokalt fiske av vesentlig betydning for befolkning i et bestemt område.  
Sametinget ber om at dette legges til grunn ved rullering av kommuneplanens arealdel. 
Vi ber at i konsekvensvurdering av eventuelle nye akvakulturområder sjøarealenes 
betydning for tradisjonell fjordfiske vurderes.  

 
Vi ber at kommunen legger disse hensyn til grunn ved vurdering av bruken av kystsonen. Vi ber 
at kommunen også henter inn og legger vekt på tradisonell kunnskap om bruken av arealene.  
 
Bolig og hyttebygging 
I følge planprogrammet er det aktuelt å vurdere tiltak for å sikre levende bygder i kommen. Det 
antydes også at det kan komme innspill om nye hyttefelt i løpet av planprosessen. Sametingets 
planveileder kapittel 5. Hensyn å ta i forhold til samisk kultur, har følgende punkt som 
omhandler hyttebygging og boligbygging: 
 

5.3 Utbygging for hytter og hytteområder bør som hovedregel skje etter reguleringsplan 
der også aktuelle infrastrukturtiltak til slike hytteområder inngår i planen. 
Hyttebebyggelse bør være mest mulig samlet for å konsentrere belastningen på 
naturgrunnlaget for samisk kultur, nøringsutøvelse og samfunnsliv.  



 
 
 

3 

5.4. For lokalisering av spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i kommuneplanens 
arealdel bør det legges vekst på generasjoners tilhørighet til og bruk av bosted og 
landskap, herunder tradisjonell utmarksbruk og bruk av kyst- og fjordområder 

 
Sametinget anmoder kommunen om å vektlegge disse hensyn ved rullering av 
kommuneplanens arealdel.  
 
Reindriftens arealbehov 
Reindriftsnæringa er til stede i Lebesby kommune. Sametinget er fornøyd med at kommunen er 
sitt ansvar bevist når det gjelder vurdering av konsekvensene av planlagte arealinngrep samlet 
sett for hver av berørte reinbeitedistrikter. Dette kravet er også nedfelt i lovkommentaren til plan- 
og bygningslovens § 3-1 som sier at «Der hvor reindriftsinteresser blir berørt, skal de samlede 
effektene av planer og tiltak innenfor det enkelte reinbeitedistrikt vurderes.».  
 
I tillegg viser vi til Sametingets planveileder kapittel 6 Hensyn å ta i forhold til samisk 
næringsutøvelse og resursbruk:  
 

6.5 Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner skal i nødvendig utstrekning sikre 
arealer for reindrifta. Dette gjelder blant annet nødvendige vår-, sommer-, høst- og 
vinterbeiter herunder flytteleir, trekkveier, drivningsleier, slakte- og merkeplasser, og 
kalvings-, luftings-, brunst- og parringsområder. Reindriftens flytteleir må ikke stenges. 
  

Sametinget ber om at dette legges til grunn ved rullering av kommuneplanens arealdel. 
 
Konsekvensutredningen bør beskrive reindriftsnæringens bruk arealene i kommunen og spesielt 
områdene ved foreslåtte nye arealformål. Direkte og indirekte beitetap som følge av den 
planlagte utbygginger skal vurderes. Det skal også gjøres en vurdering av beitetap hvor det tas 
hensyn til samlet virkning av inngrep, eksempelvis ved veianlegg, kraftlinjer, hyttefelt og 
lignende. Det skal i konsekvensutredningen vurderes hvor mye/ i hvilken grad tiltakene i 
kommuneplanen vil påvirke det fastsatte reintallet for det berørte reinbeitedistriktet. Lokal og 
tradisjonell samisk kunnskap vil også være svært viktig kunnskapskilde i 
konsekvensutredningen om samisk natur- og kulturgrunnlag.  
 
 
Kulturminner 
Alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge LOV1978-06-09 nr 50: 
Lov om kulturminner (Kulturminneloven) § 4 annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme 
fredet kulturminne, jf. Kulturminneloven §§ 3. 
 
I forbindelse med utarbeidelse av planer i henhold til Plan- og bygningsloven, vil vi presisere at 
forholdet til kulturminner ikke blir endelig avklart ved en oppfyllelse av utredningsplikten i 
henhold til FOR-2014-12-19-1726 Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 
bygningsloven, jf. plan- og bygningsloven § 4-2 andre ledd. Forholdet til kulturminner i planlagte 
byggeområder kan avklares endelig på kommuneplannivå, men det er ikke noe krav i lovverket 
om dette. Det er derfor opp til kommunen om man ønsker dette. Detaljer i forhold til en slik 
fremgangsmåte må avklares med kulturminneforvaltningen. Hvis ikke denne avklaringen blir 
gjennomført på kommuneplannivå, skal forholdet til kulturminner avklares på 
reguleringsplannivå ved at undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven § 9 da oppfylles. 
Forslagsstiller er pliktig til å dekke kulturminneforvaltningens utgifter ved de undersøkelser 
kulturminneforvaltningen foretar ved en oppfyllelse av undersøkelsesplikten i henhold til 
kulturminneloven § 9, jf. kulturminneloven § 10.  
 
I områder hvor forholdet til kulturminnene ikke blir endelig avklart på kommuneplannivå eller 
hvor det ikke stilles krav om reguleringsplan må det utarbeides tydelige retningslinjer i 
kommuneplanen som sørger for at det innhentes uttalelse fra kulturminnemyndighetene for tiltak 
i områdene, jf. kulturminneloven § 8 første ledd. Dette gjelder så vel bygge- som LNFR-
områder.  
 
Kulturminneverdiene i all hovedsak er dårlig kartlagt. Dette er noe som medfører at mangel på 
kjente kulturminner innenfor et område ikke gjør at man uten videre kan dra noen konklusjoner 
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om at tiltak i området ikke har negative konsekvenser for kulturminner. Vi ber derfor om at man i 
konsekvensutredningen presiserer at verdi- og konsekvensvurderingene for samiske 
kulturminner bare gjelder kjente kulturminner. Videre at man ikke gjør noen verdivurderinger på 
grunnlag av mangel på kjente kulturminner, såfremt det ikke dokumenteres at området/ 
områdene det er snakk om er godt nok undersøkt fra før av. På bakgrunn av dette ber vi om at 
hensynet til samiske kulturminner vektlegges og konkretiseres i planarbeidet.  
 
Andre samiske interesser 
Utmarka gjør en viktig ressursbase i høsting av tradisjonelle utmarksprodukter. 
Utmarksnæringer, der blant annet fiske, jakt, duodji og sanking, er en viktig del av samisk 
levevei. Sametinget planveileder konkretiseres dette i punkt 6.4.:  

6.4 Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner skal i nødvendig utstrekning sikre 
viktige arealer for tradisjonell utmarksbruk. Dette gjelder blant annet områder for jakt, 
fiske, vedhugst, sanking av bær, urter og sennagress, samt uttak av virke for duodji 
som enkeltpersoner eller grupper av personer helt eller delvis har sitt livsgrunnlag 
knyttet til utnyttelsen av. 

 
Sametinget anmoder kommunen å vektlegge dette ved rullering av kommuneplanens arealdel.  
 

4. Planprosess og medvirkning 
I følge Plan- og bygningsloven § 5-1 andre ledd, påligger det kommunen å "sikre medvirkning 
fra grupper som krever spesiell tilrettelegging". Også Sametingets planveileder, (kapittel 4. i 
bokstav e) understreker at de som legger frem planer bør "iverksette aktive tiltak for å sikre reel 
medvirkning der siktemålet er å oppnå informert samtykke fra direkte berørte samiske interesser 
og lokalsamfunn, her under samiske barn". 
 
Sametinget ser medvirkning fra samiske interesser som viktig og verdifullt i planarbeid. Samiske 
interesser og lokalsamfunn vil kunne være reinbeitedistrikt eller siida, bygdelag, utmarkslag, 
laksefiskelag, sauebeitelag, forening og andre interesseorganisasjoner. Samiske kultursentre, 
museer og lignende i kommune eller region kan ha foretatt dokumentasjonsarbeid av 
tradisjonell kunnskap som vil kunne være relevant i denne sammenheng. Medvirkning og 
samarbeid fra slike institusjoner vil derfor kunne være nyttig i planprosessen. 
 
Sametinget anmoder kommunen om å få fram tradisjonell samisk kunnskap og bruk av områder 
gjennom planprosessen og å tillegge denne kunnskapen like stor vekt som den 
forskningsbaserte kunnskapen i det videre arbeidet.  
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Sunniva Skålnes Elina Hakala 
ossodatdirektevra/avdelingsdirektør ráđđeaddi/rådgiver 

 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 


	sys_flett_sdm_kopimottaker
	Sdm_AMNavn
	Sdm_Att
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMAdr2
	Sdm_Adr3
	Sdm_Adr4
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sbr_Navn
	Sbr_Tlf
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Sdm_AMReferanse
	Sdo_DokDato
	Sbr_EmailAdr
	Spg_paragrafID
	Spg_Beskrivelse
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	Sse_Kontakt
	Sbr_Navn____1
	Sse_tittel
	Sbr_Tittel
	TblKopiTil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopiTil__Sdk_Adr___1___2
	TblKopiTil__Sdk_Postnr___1___3
	TblKopiTil__Sdk_Poststed___1___4
	TblVedlegg__Ndb_tittel___1___1

