
Til formannskapets/kommunestyrets medlemmer 

 

VEDR. SAK 55/2016 I MØTE I LEBESBY FORMANNSKAP DEN 6.6.2016 
«SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET I LEBESBY 
KOMMUNE»  

Velforeningen Mårøy Vel ber formannskapet/kommunestyret i Lebesby kommune om å 
opprettholde bygge- og delingsforbudet i sjø vedtatt av kommunestyret 24.6.2015 

Bakgrunn for vårt synspunkt er følgende: 

Før en ny Kystsoneplan er vedtatt bør det ikke gis nye eller utvidede lokaliteter i henhold til 
intensjonen i bygge- og delingsforbudet. Dette for å sikre at videre utvikling av 
aquakulturnæringen i Lebesby kommune, og i vårt nærområde, skje i samsvar med 
befolkningens ønsker og politikernes bestemmelser gjennom planverket. 

Mårøy Vel ber om at det gjennomføres undersøkelser/evalueringer ved gjeldene anlegg på 
Øyra i henhold til Formannskapets vedtak av 27.08.2014 hvor det i presiseringer bes om at 
«miljøpåvirkninger bør følges tett opp slik at ikke belastningen blir for stor i området mht. 
bunnfauna og fisk/krabbe.» før det åpnes for endringer ved, eller i nærheten av dette anlegget. 

Vi henviser også til vilkår i utslippstillatelsen fra fylkesmannen i Finnmark, vedlegg 1, av 
21.10.2014, hvor det i punkt 5 «STØY» fra virksomheten er satt klare krav.  
Vi etterlyser dokumentasjon på at gjeldene støykrav i forhold til nærliggende fritidsboliger er 
overholdt i henhold til dette punktet, og mener at en etablering av anlegget 
«Nordmannspynten» i søknaden fra SalMar vi forsterke de allerede betydelige 
støypåvirkningene fritidsbebyggelsen på Mårøya er utsatt for. 
Det er også av interesse å få dokumentert at de øvrige vilkårene i utslippstillatelsen 
er  overholdt med tanke på alle miljømessige forhold 

SalMar skriver i sin dispensasjonssøknad at de «ønsker å kunne flytte merder litt» innenfor 
gitte lokaliteter. Dette er også noe som sannsynligvis vil gi større aktivitet i vårt nærområde, 
og dermed en økt belastning mht. miljøpåvirkning og støy. 

Avslutningsvis ber Mårøy Vel Lebesby kommune intensivere arbeidet med rullering av ny 
Kystsoneplan slik at man kan få en ønsket styring med aquakulturnæringen i våre unike 
fjorder og nærområder.  
Dette sikres best gjennom en bred medvirkning og gode høringsprosesser hos alle 
interessegrupper, og er i tråd med kommunens egne intensjoner. 

 

Med vennlig hilsen 

 
Svein Rune Wian  
på vegne av Mårøy Vel 


