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Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon for oppføring
av plastlagerhall - gbnr 23/80 - Lebesby kommune

Troms og Finnmark Fylkeskommune viser til deres oversendelse, datert 22.03.2021, med frist 21.04.2021 . Seksjon
for areal - og samfunnsplanlegging har samordnet uttalelsen fra Troms og Finnmark fylkeskommune på vegne av
våre ulike fagområder.

Saksopplysninger
SalMar Farming AS ønsker å bygge en plastlag erhall på eiendom 23/80 og 23/78 på Kalak i Lebesby kommune. I
2020 ble det satt opp et velferdsbygg på gbnr. 23/80 , og lagerhall ønskes oppført ca. 8 meter fra eksisterende
bygg. Lagerhallen vil være 12x24 m, og 7 m høy.

Planstatus
Gjeldende plan er kom muneplanens arealdel, vedtatt 02.09.2019, hvor området er avsatt til LNFR . Tiltaket er
derfor ikke i tråd med gjeldende plan, og det søkes om dispensasjon jf. pbl. kap. 19.

Kulturminnevern
Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta automatisk freda kulturminner i arealplanlegging jf. lov om
kulturminner av 1978 og PBL av 2008.

Tiltaket er sjekket for kulturminner mot våre arkiver og ut fra vår kunnskap til området. Så langt vi kjenner til, er
det ikke i konflikt med kjente, automatisk freda kulturminner.

Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge søknaden, vil vi støte på spor etter
tidligere menneskers aktivitet jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom d et under arbeide skulle oppdages
gjenstander, ansamlinger av trekull eller uventede steinkonsentrasjoner etc. må vi få melding umiddelbart. Det
foresettes at dette pålegget bringes videre til de som skal utføre arbeidet i marken.

For uttalelse om samiske kulturminner viser vi til eget brev fra Sametinget.

Vurdering
I søknaden fremkommer det at området i lengre tid har vært bebygd, også før tiltakshaver overtok, og at
anvendelsen av området ikke har vært i tråd med LNF - formålet. Tiltakshaver har allerede satt opp en
velferdsbygning i 2020, som ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel. Nå ønsker tiltakshaver å oppføre en ny
permanent næringsbygning på eie ndommene.

Vi anbefaler kommunen å vurdere å stille krav om reguleringsplan. Mange mindre tiltak i et område kan i sum
skape et behov for en forsvarlig planavklaring, og dermed kunne utløse krav om reguleringsplan jf. plan - og
bygningsloven § 12 - 1. Ved dispensasjon unndras også offentligheten fra mulighet til medvirkning i områdets
utvikling .
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Vi ber om å få tilsendt kommunens vedtak i saken når dette foreligger.

Med hilsen

Charles Petterson
ass. avd. leder plan, folkehelse og kulturarv Lene Trosten Kaspersen

Rådgiver, arealplan

lene.kaspersen@tffk.no
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