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Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens 

samfunnsdel for Lebesby kommune 2018-2035 - Uttalelse 
Vi viser til deres brev av 25.06.2018. 
 
Sametingets rolle i planleggingen 
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 ivaretas 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)”. Planveilederen 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 anmoder kommunen om å ta hjelp i Sametingets planveideler i arbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel og å tilføye Sametingets planveileder til 
grunnlagsdokumenter for planarbeidet. Planveilederen kan lastes ned fra Sametingets 
nettsider på denne adressen: https://sametinget.no/Tjenester/Miljoe-areal-og-kulturvern 
 
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 anmoder kommunen om å få fram tradisjonell samisk kunnskap om bruk av 
områder gjennom planprosessen og å tillegge denne kunnskapen like stor vekt som den 
forskningsbaserte kunnskapen i det videre arbeidet. 
 
Innspill til kommuneplanens samfunnsdel 
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Reindrift er en tradisjonell samisk næring som er til stede i kommunen. I følge plan- og 
bygningsloven skal kommuneplanens samfunnsdel danne grunnlag for utarbeidelsen av 
arealdelen. Sametinget ber om at man tidlig kontakter reindriftsinteressene som er til stede i 
kommunen om arealtiltak som kan ha konsekvenser for næringa. Dette også i utarbeidelsen 
av kommuneplanens samfunnsdel. 
 
I kommuneplanens avsnitt 4.1.2. Et flerkulturelt samfunn, fremheves den flerkulturelle historien i 
området. Her står det at bosettingene langs ytterkysten tradisjonelt var norske, mens det 
innover Laksefjorden var hovedsakelig sjøsamisk og kvensk. Vi vil bemerke at dette er en grov 
forenkling, og til dels feil. Også i de gamle fiskeværene og ytterste boplassene, finnes det et 
stort antall samiske kulturminner som vitner om samisk tilstedeverelse over lang tid. En norsk 
etablering i området skjedde hovedsakelig i middelalder, altså langt senere, og disse 
fiskeværene utviklet seg raskt til å bli sterkt flerkulturelle samfunn med innbyggere fra rundt om i 
Europa, så vel som norske og samiske. I planen legges det vekt på stolthet over identitet og 
kultur, og man ønsker å legge til rette for at den sjøsamiske arven holdes i hevd. Dette mener vi 
er svært positivt, men vi samtidig minne om at kommunen også har en lokal reindriftssamisk 
historie, som vi også håper at vil tillegges vekt. 
 
Store deler av det som i dag oppfattes som tilnærmet uberørt natur og villmarkspregede 
områder, er og har vært samisk kulturlandskap. Den tradisjonelle samiske bruken av et 
område kan være vanskelig å spore ute i naturen, da man ofte har vært svært forsiktig i sin 
utnyttelse av naturressursene og landskapet. Mye har grodd til og forsvunnet allerede. Dette 
gjør at samiske kulturminner er særlig utsatt for ødeleggelse. 
 
Registreringene av samiske kulturminner er fortsatt mangelfulle, noe som gjør at det i store 
områder ikke er gjort noen dokumentasjon av samiske kulturminner. Derfor utgjør de kjente 
kulturminnene sannsynligvis kun en liten brøkdel av den totale kulturminnebestanden. Vi 
anser at det er potensiale for nye funn av hittil ukjente automatisk fredete samiske 
kulturminner i kommunen. 
 
Alle samiske kulturminner fra år 1917 eller tidligere er automatisk fredet, slik det følger av Lov  
om kulturminner (Kulturminneloven) § 4 annet ledd, sist endret 22. juni 2018. Samiske 
kulturminner kan for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig 
som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, 
graver og gravplasser, hellige fjell og offerplasser eller steder det knytter seg sagn eller 
tradisjoner til. Det må understrekes at dette ikke er en uttømmende oversikt, da den samiske 
kulturen er meget variert og mangfoldig. 
 
Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, og ingen må heller sette i gang 
tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på 
annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette 
kan skje uten at dette er godkjent av rette myndighet, (jf. Kulturminneloven §§ 3, 8 og 9). 
 
Vi ber om at kommunen har denne informasjonen i mente i arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel og videre i arbeidet med arealdelen. Sametinget er ansvarlig 
kulturminnemyndighet i forhold til samiske kulturminner. Dersom kommunen ønsker en 
orientering om samiske kulturminner i kommunen kan Sametinget bistå med dette. 
 
Oppsummering 
Sametinget anmoder kommunen om å ta hjelp i Sametingets planveideler i arbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel. 
Sametinget anmoder kommunen om å sikre reel medvirkning fra berørte samiske interesser, 
og få fram tradisjonell samisk kunnskap og kunnskap om bruk av områder gjennom 
planprosessen. 
 
Sametinget anmoder kommunen om å ha informasjon om samiske kulturminner i mente ved 
utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel. 
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Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Sten Olav Heahttá Inga Malene Bruun 
seniorráđđeaddi/seniorrådgiver rådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 
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