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OVERSENDELSE AV KLAGESAK FRA MÅRØY VEL PÅ VEDTAK 21/16 

 

Det vises til brev mottatt fra Fylkesmannen i Finnmark datert 13.7.2016 med klage fra 

Mårøy Vel, og påfølgende korrespondanse.  

 

Klagesaken har nå vært til behandling i Lebesby kommunestyre den 1.11.2016 (vedtak 

61/16) og klagen ble ikke tatt til følge. Dermed sendes den over til dere for behandling i 2. 

instans. Orientering om saken og begrunnelse for ikke å gi klager medhold, ligger i dette 

brev under her som er hentet fra saksfremlegget til vedtak 61/16.  

 

Faktaopplysninger: 

 

Lebesby kommunestyre innførte i møte den 24.6.2015 et midlertidig bygge- og 

delingsforbud i sjø etter Pbl. § 13-1, 1. ledd: Midlertidig forbud mot tiltak: 

Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny 

planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter 

§ 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før 

planspørsmålet er endelig avgjort. 

 

Kommunestyret gjorde i møte den 22.6.2016 vedtak i sak 21/2016 hvor SalMar Nord AS ble 

gitt samtykke til tiltak etter § 13-1, 2. ledd i Pbl:  

Kommunen kan samtykke i at tiltak som nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det 

etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. 

 

Etter vedtaket i kommunestyret den 22.6.2016, ble SalMar gitt tillatelse til å sende inn sine to 

søknader om nye midlertidige lokaliteter i «Skjellvika» og «Nordmannspynten» som 

erstatning for «Mårøyfjord» og «Eidemolla».  I sak 16/900 ble det feilaktig benyttet ordet 

«dispensasjon», men det skulle vært brukt «samtykke til tiltak», da denne saken ble 

behandlet etter Pbl § 13-1, og ikke kap. 19 i Pbl. som omhandler dispensasjoner fra 

gjeldende lov eller plan.  

 

Etter vedtaket ble gjort i kommunestyret har Mårøy Vel sendt inn en klage til Fylkesmannen 

i Finnmark, juridisk avdeling. Fylkesmannen har så videresendt klagen til Lebesby 

kommune, da Fvl. § 32, 1. ledd bokstav a) sier at klagen skal fremsettes for det 

forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Kommunen skal ta stilling til klagen, og dersom 
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vedtaket opprettholdes skal saken sendes Fylkesmannen for behandling i henhold til Pbl. § 1-

9.  

 

Lebesby kommune gav et svar på klagen i brev datert 2.9.2016. Etter kommunens forståelse 

av Pbl. § 13-1 vil ikke kommunens samtykke i at tiltak blir gjennomført medføre klagerett og 

kan således ikke påklages. Samtykke gis utfra kommunens skjønn, og etter kommunens 

forståelse er ikke dette vedtaket å regne som et «enkeltvedtak» som kan påklages.  

 

Er et samtykke jr. § 13-1, 2.ledd et «enkeltvedtak» eller ikke? 

I henhold til boken «Plan- og bygningsloven med kommentarer» av Frode A. Innjord, 

Advokatfirmaet Hjort DA, er følgende kommentarer gitt i forbindelse med fortolkningen av 

Pbl § 13-1. 

 Innjord har i kommentarene fremsatt at midlertidig forbud etter § 13-1 er å anse som 

et enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand.  

 Innjord skriver videre: «Dersom det søkes om dispensasjon fra forbudet i medhold av 

andre ledd, vil imidlertid et avslag på en slik søknad være å anse som et enkeltvedtak 

i forvaltningslovens forstand.»  

 Andre ledd fastslår at kommunen kan samtykke til gjennomføring av tiltak som etter 

kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. Bestemmelsen gir 

kommunen en diskresjonær* myndighet (*treffe avgjørelse etter eget skjønn) til å 

gjøre unntak fra forbudet, og gjelder ved siden av de alminnelige 

dispensasjonsreglene i kap. 19 i Pbl.  

 Et samtykke etter § 13-1, 2.ledd opphever bare virkningen av det forbudet som er 

nedlagt etter § 13-1, 1. ledd. Dersom tiltaket for øvrig er i strid med loven eller med 

gjeldende arealplaner, vil en gjennomføring være betinget av at det også gis 

dispensasjon etter loven kapittel 19. 

 

Når det gjelder siste punktet, så er ikke søknadene i strid med loven eller gjeldende 

kystsoneplan, så dermed behøves ikke dispensasjon etter kap. 19 i Pbl. Dersom 

kommunestyret hadde gitt et avslag, ville det i følge Innjord være å anse som et 

enkeltvedtak. Kommunestyret gav ikke avslag, men «opphevet virkningen av forbudet som 

var nedlagt». Derfor mener administrasjonen at dette ikke er et enkeltvedtak, og at saken 

dermed ikke kan påklages.  

 

Nå har imidlertid Fylkesmannen i Finnmark sendt brev til kommunen hvor det fremkommer 

at Fylkesmannens juridiske avdeling er av en annen oppfatning. Fylkesmannen skriver i sitt  

brev av 12.10.2016:  

 

«Problemstillingen i saken er om kommunens samtykke etter pbl. § 13-1, andre ledd er et 

enkeltvedtak i henhold til fvl. 2, første ledd, bokstav a) og b) og derfor kan påklages i 

medhold av fvl. § 28, jf. pbl. § 1-9.  

 
Fvl. § 2, første ledd, bokstav a) definerer vedtak som: ”en avgjørelse som treffes under 

utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter 

eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter)” og 

bokstav b) definerer enkeltvedtak som: “…et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til 

en eller flere bestemte personer”.  

Som alminnelig utgangspunkt kan vi si at det er «utøving av offentlig myndighet» slik at en 

avgjørelse er et vedtak i lovens forstand, dersom det er en avgjørelsestype som er særpreget 

for det offentlige og utslag av statens makt over borgerne – utslag av statens «overhøyhet» 

over borgerne om vi vil, herunder den særlige – men viktige – type makt som ligger i at 
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staten fordeler goder mellom borgerne ut fra andre kriterier enn forretningsmessige, jf. 

Norsk Lovkommentar ved Jan Fridthjof Bernt. En avgjørelse om å gi eller nekte en tillatelse 

eller lignende er etter dette et enkeltvedtak.  

Fylkesmannen har også vært i kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

planavdeling for å få deres syn på saken. De støtter fylkesmannens oppfatning og viser til 

omtalen i bind III side 569 flg. i Arvid Frihagens kommentarutgave fra 1989 til plan- og 

bygningsloven av 1985 om ev samtykke til unntak fra midlertidig forbud og forholdet til 

dispensasjon m.v. 

 

Fylkesmannen er av den oppfatning at et samtykke etter Pbl. § 13-1, 2. ledd er et 

enkeltvedtak som kan påklages. Inntil planstatus er avklart, vil fylkesmannen avvente behandling 

av søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven.» 
 

Dette er en sak hvor også Fylkesmannens jurister har vært i kontakt med departementet for å 

få deres syn på saken, da det ikke følger direkte av loven om et samtykke etter § 13-1, 2. ledd 

er å regne som et enkeltvedtak eller ikke. Saken her er dermed ikke enkel, da verken 

forarbeidene til Pbl § 13-1, 2 ledd gir noe klart svar og det mangler rettspraksis knyttet til 

bestemmelsen. Lebesby kommune er ikke enig i at et samtykke er å regne som et 

enkeltvedtak, men velger likevel å rette seg etter brevet fra Fylkesmannen og behandle 

klagen. Dette medfører at kommunestyret må behandle klagen som 1. instans. Dette 

saksfremlegget omhandler klagen og administrasjonens vurdering av klagen.  

 

Klagen 

Klagen fra Mårøy Vel er fremsatt innen klagefristen jf. Fvl. § 29. Klagen er riktignok datert 

29.7.2016, men brevet fra Fylkesmannen hvor klagen er videresendt, er ankommet Lebesby 

kommune 13.7.2016, så da antar kommunen at dato på brevet skal være 29.6.2016.  

I vedtektene til Mårøy Vel står det at de er en velforening som består av etterkommerne etter 

familiene som bodde på Mårøya. I vedtektene står det at en av velforeningens oppgaver er å 

ivareta nærmiljøet. Akvakulturanlegget som søkes etablert ved «Nordmannspynten» blir 

liggende ca. 350 meter fra land, i et flerbruksområde som er åpen for alle 

arealbruksinteresser (akvakultur, fiske, allmenn ferdsel og friluftsliv) jf. Kystsoneplanen som 

ble vedtatt 18.12.2008. Kommunen mener at Mårøy Vel har rettslig klageinteresse.  

 

Mårøy Vel har i sin klage bedt Fylkesmannen om å oppheve vedtaket gjort i 

kommunestyresak 21/2016. Bakgrunnen for dette er (hele klagen ligger som vedlegg 1 i 

denne saken, her er noen punkter tatt med): 

 

1. Saksbehandlingen 

Mårøy Vel klager på at kommunen ikke har lagt søknad om samtykke til tiltak etter Pbl. 

§ 13-1, 2. ledd på høring i forkant av behandlingen. De sammenligner denne saken med 

en ordinær dispensasjonssøknad etter Pbl. § 19-1. Det er også pekt på at rådmannen kun 

vektlegger arbeidsplasser og utelater å uttale seg om de miljømessige konsekvensene. 

 

2. Vedtak lokalitet Øyra 

Mårøy Vel viser til vedtak fattet i formannskapet 27.8.2014 hvor det ble gjort følgende 

vedtak: «Miljøpåvirkningene bør følges tett opp slik at ikke belastningen blir for stor i 

området mht. bunnfauna og fisk/krabbe.» De peker på at kommunen ikke har fulgt opp 

dette med undersøkelser og dokumentasjon og finner det uaktsomt å gi dispensasjon i 

samme område.  

 

3. Kystsoneplan og planstrategi 
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Her viser Mårøy Vel til at nødvendig rullering av kystsoneplanen er bakgrunnen for 

bygge- og delingsforbudet. Det vises også til ROS-analysen og at involvering av berørte 

parter er viktig i en tidlig fase. Mårøy Vel mener det å gi dispensasjon ikke er i tråd med 

vedtatte planstrategi, og at bygge- og delingsforbudet skal gjelde frem til kystsoneplanen 

er vedtatt. De reagerer på at Pbl. § 13-1, 2. ledd benyttes her, og at det er vesentlige 

punkt som ikke er drøftet i saksfremlegget.  

 

I henhold til Fvl. § 33 er SalMar Nord AS varslet om at samtykke til tiltaket etter Pbl. § 13-1, 

2.ledd er påklaget. SalMar har i brev av 17.10.2016 henvist til tidligere informasjon sendt til 

kommunen og lagt ved følgende vedlegg: 

1. Tilleggsinformasjon om hvorfor de har søkt to nye lokaliteter, brev datert 8.6.2016 

2. Informasjon om driftssituasjonen i Laksefjorden, brev datert 20.9.2016  

 

Vurdering: 

 

1. Saksbehandlingen 

Lebesby kommunestyre innførte bygge- og delingsforbud etter Pbl. § 13-1, uten at dette ble 

sendt på høring. Kommunen er av den oppfatning at et samtykke etter Pbl. § 13-1, 2. ledd 

heller ikke krever høringsrunde. Det er gitt samtykke til at SalMar skal kunne sende inn sine 

søknader for ordinær behandling i henhold til kommunens kystsoneplan, og til behandling 

hos sektormyndighetene. Det er ikke det samme som en dispensasjon etter Pbl. § 19-1, da 

denne paragrafen benyttes dersom det skal søkes dispensasjon til et tiltak som er i strid med 

planverket til kommunen. Dette tiltaket er ikke i strid med gjeldende kystsoneplan.  

 

Når søknadene er sendt inn til ordinær behandling, legges de ut på høring i minimum 4 uker 

(komplette søknader kan sees på kommunens hjemmeside). Det er ikke nødvendig med to 

høringsrunder etter administrasjonens syn. Kommunens uttalelse skal i neste omgang dreie 

seg om kommunens planer og interesser. Dette vil omhandle forholdet til kystsoneplanen, 

nærings- og omstillingsplan, og til interesser som omhandler akvakultur, fiskeri, 

sjølaksefiske og fritidsinteresser. Vurdering av miljømessige konsekvenser vil omtales, men 

her vil også Fylkesmannens miljøvernavdeling med sin fagkompetanse komme inn med sine 

vurderinger. Andre fagfelt vil behandles av sektormyndigheter som Mattilsyn, 

Fiskeridirektoratet og Kystverket. Sametinget vil også komme med uttalelse i forhold til 

samiske interesser.  

 

2. Vedtak lokaliteten Øyra 

Når det gjelder oppfølging av miljøtilstanden ved lokaliteten Øyra, er dette regulert gjennom 

ulike lover og forskrifter og det er underlagt fiskeridirektoratets ansvar å følge opp. Dette 

anser ikke administrasjonen å være innenfor kommunens ansvarsområde. Da vi likevel etter 

avtale med SalMar vil bli orientert om situasjonen ved de ulike lokalitetene, har kommunen 

fått oversendt informasjon om MOM-B undersøkelse som ble gjort ved Øyra den 17.6.2016, 

se informasjon i brev fra SalMar datert 20.9.2016. Ved maksimal produksjon viser MOM-B 

en miljøtilstand 2 (god) på lokaliteten. Kommunen er også orientert om at SalMar har 

gjennomført tiltak som reduserer støy fra anlegget ved Øyra. Når det gjelder Fylkesmannens 

øvrige vilkår gitt ved utslippstillatelsen vedr Øyra, mener administrasjonen at dette blir fulgt 

opp av selskapet gjennom pålagte rutiner, og at det også vil bli fulgt opp av Fylkesmannens 

miljøvernavdeling i forbindelse med saksbehandling av selve søknaden om lokaliteten 

«Nordmannspynten».  

  

Administrasjonen er ikke enig i at det uaktsomt å gi et samtykke til tiltak etter § 13-1, 2. 

ledd. Det medfører kun at søknadene kan sendes inn til ordinær behandling. Dersom 
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Fylkesmannens miljøvernavdeling finner grunn til bekymring for lokalitetens bæreevne, må 

kommunen kunne anta at en tillatelse til ytterligere produksjon ikke vil bli gitt. Denne 

kompetansen besittes ikke av kommunen, men den aktuelle sektormyndighet.  

 

3. Kystsoneplan og planstrategi  

Det er riktig at bygge- og delingsforbudet ble innført på grunn av at kystsoneplanen må 

rulleres, og at den har noen svakheter. Dermed innførte kommunestyret et forbud mot tiltak, 

slik at man kunne ha kontroll med hvilke saker som det er ønskelig å ta til behandling. Det 

betyr at det fortsatt er lov å søke om samtykke til tiltak, og at kommunestyret i det enkelte 

tilfelle kan gi samtykke dersom det «etter kommunens skjønn ikke vanskeliggjør 

planleggingen». Her kommer dermed kommunens «skjønn» inn i bildet. Det politiske 

flertallet gikk inn for å gi samtykke, og mente at ved å gi en midlertidig tillatelse så ville ikke 

dette vanskeliggjøre planleggingen og arbeidet videre med kystsoneplanen.  

 

Administrasjonen mener at kommunen bør vektlegge at SalMar ønsker å bytte ut de dårlige 

lokalitetene med nye og mer tilpassede lokaliteter. På den måten kan de opprettholde 

aktiviteten (sin tillatte produksjon i Laksefjorden), beholde alle ansatte i området og mulig 

ansette flere når eventuell ny lokalitet tas i bruk (nytt driftsteam på lokaliteten Skjellvika). 

Administrasjonen kan ikke forutse utfallet av en ny kystsoneplan, men må anta at det vil 

være områder i Laksefjorden som kan avsettes til akvakultur slik at SalMar kan opprettholde 

sitt tillatte produksjonsvolum også i fremtiden, og ikke måtte foreta en nedbygging av 

aktiviteten. Dersom arbeidet med ny kystsoneplan medfører at det ikke finnes nye områder 

for akvakultur, vil SalMar måtte nedskalere sin virksomhet i Laksefjorden etter at den 

generasjonen laks som eventuelt settes ut våren 2017, er slaktet ut. Ved at Skjellvika og 

Nordmannspynten gis som midlertidige lokaliteter, inntil ny kystsoneplan er vedtatt eller 

laksen på lokaliteten er slaktet ut, mener administrasjonen det ikke vil vanskeliggjøre 

planleggingen. 

 

 

Videre fremdrift i saken. 

Lokalitetssøkandene fra SalMar har ligget ute til høring i perioden 20.7. – 2.9.16. I følge 

forskriften om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader, har 

kommuner 12 uker på seg til å uttale seg om kommunens planer og interesser. Dette har vi 

ikke rukket, og vi viser til videresendte brev datert 20.9.2016 fra Finnmark Fylkeskommune i 

den forbindelse. Da kommunal behandlingsfrist er langt oversteget, ber vi derfor 

Fylkesmannen se på muligheten for å prioritere denne saken.  

 

Ta kontakt med undertegnede ved spørsmål.  

 

Med hilsen 

LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Toril Svendsen 

næringskonsulent 

Mobil: 97 99 09 04 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 

 

 

Kopi til: Mårøy Vel, SalMar Nord   
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Vedlegg:  

 

1. Saksfremlegg i sak 16/900 til Lebesby kommunestyre den 22.6.2016  

a. Vedlegg til saksfremlegg: Vedtak i sak 15/232 PS 31/15  

b. Vedlegg til saksfremlegg: Søknad fra SalMar Nord om dispensasjon fra 

bygge- og delingsforbudet 

c. Brev til formannskapet fra Mårøy Vel datert 3.6.2016 

d. Brev til formannskapet fra 22 personer (innsendt av Veronje Ingebrigtsen) 

datert 6.6.2016 

e. Brev til formannskapet/kommunestyret fra Kjøllefjord Fiskarlag datert 

6.6.2016 

f. Brev til kommuenstyret fra SalMar Nord med tilleggsopplysninger datert 

8.6.2016 

g. Brev til kommunestyret fra 24 personer (innsendt av Line Kalak) datert 

21.6.2016 

h. Brev til kommunestyret fra Sametinget datert 20.6.2016  

i. Brev til kommunestyret fra Fiskarlaget Nord 20.6.2016  

2. Vedtak PS 21/16 i kommunestyret den 22.6.2016 

3. Brev fra Fylkesmannen i Finnmark datert 13.7.2016 med klage fra Mårøy Vel. 

4. Svarbrev fra Lebesby kommune til Mårøy Vel datert 2.9.2016 

5. Brev fra Fylkesmannen i Finnmark til Lebesby kommune datert 13.10.2016  

6. Brev fra Lebesby kommune til SalMar datert 14.10.2016. Vedleggene til dette brevet 

er vedlegg 3-5 over.  

7. Svarbrev fra SalMar til Lebesby kommune datert 17.10.2016 

a. Vedlegg til svarbrev: brev til Lebesby kommune datert 8.6.2016- se vedlegg  

1 f. over. 

b. Vedlegg til svarbrev: brev til Lebesby kommune datert 20.9.2016 

8. Saksfremlegg i sak 16/1499 til kommunestyret den 2.11.2016 – behandling av klage 

fra Mårøy Vel. Vedleggene til dette saksfremlegget ligger i vedlegg 2-7 over.  

9. Vedtak PS 61/16 i arkivsak 16/1499  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


