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Rådmannens innstilling: 
Det vises til krav om grensejustering av 11.12.2016 mellom kommunene Karasjok, 

Porsanger, Tana og Lebesby, fra 5 innbyggere i Levajok i Tana kommune, angivelig på 

vegne av hele bygda, der det foreslås at Lebesby kommune avgir et areal på ca 600 

kvadratkilometer, eller ca 17 % av Lebesby kommunes areal, til Karasjok kommune. 

 

 

Lebesby kommune har følgende uttalelse til kravet: 

 

Lebesby kommune kan ikke se at grensejusteringen vil gi innbyggerne i Levajok noen 

fordeler i forhold til de rettigheter dem allerede har for bruk av området som en del av 

Lebesby kommune. Behovet for grensejustering er begrunnet med argumenter som like 

gjerne kunne vært benyttet av Lebesby kommune for å beholde området. 

 

Grensejusteringen har ingen betydning for reindrifta, slik bruken av området fremstår i dag. 

Området er aktuelt for utbygging av vindkraft, noe som i en ukjent grad vil kunne påvirke 

reindrifta i området. Det er ingenting som taler for at eventuell gjennomføring av utbygging 

er avhengig av hvilken kommune området tilhører. 

 

Lebesby kommune mener at en grensejustering kun vil få virkning i form av eventuelle 

økonomiske fordeler, og/eller ulemper for kommunen området tilhører ved en eventuell 

fremtidig utnyttelse av området utover den aktivitet som er der i dag. 

 

Lebesby kommune mener at eksisterende kommunegrensen må beholdes slik den er i dag, 

fordi det ikke finnes saklige grunner for å endre den. 

 

Dersom det mot Lebesby kommunes anbefaling besluttes å utrede kravet ytterligere, må 

utredningen ikke gjennomføres uten at innbyggerne i Lebesby kommune blir hørt. 

 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 Brev fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark vedrørende søknad om grensejustering 

av kommunegrense mellom Karasjok, Porsanger, Lebesby og Tana 

 Vedlegg (sakens dokumenter) 

 

Faktaopplysning: 

Fem innbyggere i Tana kommune, på vegne av Levajoks befolkning krever en 

grensejustering mellom kommunene Karasjok, Porsanger, Lebesby og Tana. 



 

Vurdering: 

Kravet er urimelig og usaklig. Det finnes i kravet ingen saklige grunner for gjennomføring av 

grensejustering av kommunegrensen som er krevd av 5 innbyggere i Levajok i Tana 

kommune, angivelig på vegne av hele bygda, med et ukjent antall innbyggere. 

Kulturminner og reindrift blir like godt ivaretatt, uavhengig hva kommunen heter. 

Kommunenavn og kommunegrense har ingen betydning for hverken kulturminner eller 

reindriftens siidagrenser. Justeringen kan dog ha betydning for prisen på jaktkort, og 

muligens fiskekort, som er rimeligere for innbyggere som utøver dette i egen kommune, men 

dette argumentet går begge veier da det er mange fra Lebesby kommune som jakter og fisker 

i deler av, eller hele området. 
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Rådmann 
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