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Sakstittel:  HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL  

 

 

Rådmannens innstilling: 
::: &&& Sett inn innstillingen under &&& 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å legge planforslag til kommuneplanens arealdel 2019-

2035 ut til offentlig ettersyn og høring, jf. plan- og bygningslovens § 11-14. 

 

2. Følgende reguleringsplaner oppheves som følge av ny kommuneplanens arealdel: 

a. Reguleringsplan 2022-15 Kifjord 

b. Reguleringsplan 2022-23 Lebesbyelva boligområde 

 

3. Endelig plan skal vedtas av kommunestyret, jf. plan- og bygningslovens § 11-15, etter 

at offentlig ettersyn og høring er gjennomført. 

 

::: &&& Sett inn innstillingen over &&& 

 

Saksutredning: 
... &&& Sett inn saksutredningen under &&& 

Vedlegg: 

Plankart 

Planbestemmelser 

Planbeskrivelse 

Vedlegg 1 til planbeskrivelse: Medvirkningsopplegg og varslingsinnspill 

Vedlegg 2 til planbeskrivelse: ROS-analyse 

Vedlegg 3 til planbeskrivelse: Konsekvensutredning 

 

Faktaopplysning: 

Planforslaget til kommuneplanens areal- og kystsonedel (kpa) foreligger nå, og i tråd med 

planprogrammet legges dette frem for kommunestyret for godkjenning, før det legges ut til 

offentlig ettersyn og høring. 

 

Ifølge Plan- og bygningslovens § 11-14 skal planforslag legges ut til offentlig ettersyn og 

høring i minst seks uker. Høringsperioden planlegges i perioden april-juni.  

 

Planoppstart ble varslet parallelt med offentlig ettersyn av planprogram i desember 2016. 

Arbeidet startet opp i januar 2017, da med fokus på samfunnsdelen det første halvåret. 

Arbeidet med areal- og kystsonedelen tok til høsten 2017, og har pågått kontinuerlig frem til 

nå. 

 

Samfunnsdelen ble vedtatt i oktober 2018. I samfunnsdelens kapittel 6 gis det en 

oppsummering av føringer for areal- og kystsonedelen. Disse er omtalt i kapittel 2.3 i 

planbeskrivelsen.  

 



Rambøll AS har siden november 2018 vært engasjert som planfaglig rådgiver, og har i 

samarbeid med kommunen utarbeidet forslag til ny kpa. 

 

Oppfølging av planprogrammet 
 

Planarbeidet har fulgt føringene som ble gitt i planprogrammet. To planlagte aktiviteter er 

imidlertid ikke gjennomført: 
 

 Digital plandialog har ikke latt seg gjennomføre som planlagt. Årsaken er av teknisk 

art og skyldes utfordringer med å få kartverktøyet ISY Winmap som kommunen 

benytter til å kommunisere med kommunens Sak og Arkivsystem (ESA) gjennom 

kommunens brannmur. Vi vurderer det likevel slik at medvirkningsarbeidet vi har 

gjennomført ivaretar berørte interesser på en tilfredsstillende måte.  
 

 Vi er ikke kommet i mål med miljøundersøkelse i Laksefjorden. Det er bevilget 

midler fra formannskapet og vi har fått tildelt tilskudd fra fylkesmannen til 

utredningen, men prosessen har tatt lenger tid enn forutsatt i planprogrammet. 

Prosjektet ble utlyst høsten 2018, men prosessen strandet da en av tilbyderne klaget 

på uklarheter i utlysningstekst og tildelingskriterier.  
 

Vi har fått råd fra fylkesmannen om å søke faglig bistand fra vannområdekoordinator 

for Midt-Finnmark for kvalitetssikring av ny utlysningstekst. Målet er å få satt i gang 

utredningsarbeidet våren 2019. Resultatet av dette arbeidet vil være nyttig kunnskap i 

fremtidige revisjoner av kystsoneplanen, da vi nå har en mulighet til å kartlegge vann- 

og sedimentkvalitet også før et område tas i bruk til akvakultur. Senere kartlegginger 

vil kunne belyse eventuell påvirkning fra akvakultur og mulige andre forurensende 

kilder. 

 

Vi har lagt stor vekt på involvering og medvirkning i planarbeidet. Vi har imidlertid ikke 

lykkes å oppnå kontakt med RBD 14, og planforslaget er dermed ikke drøftet med dem. 

 

Planforslaget  
 

 Planforslaget består av følgende dokumenter: 

Plankart Angir arealbruk for hele kommunen og utgjør sammen med 
bestemmelsene den juridisk bindende delen av kpa 

Planbestemmelser Inneholder juridisk bindende bestemmelser for arealbruk, 
samt retningslinjer som skal være veiledende for 
saksbehandling etter planen 

Planbeskrivelse Planbeskrivelsen redegjør for planens formål, overordnede 
føringer, planprosess, hovedinnhold og samlede virkninger 
av planforslaget 

Vedlegg 1: Medvirkningsopplegg og 
varslingsinnspill 

Oversikt over gjennomført medvirkning og gjennomgang av 
innspill innkommet i forbindelse med oppstart og høring av 
planprogram 

Vedlegg 2: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse av nye eller endrede 
utbyggingsområder, som belyser hvorvidt foreslått areal er 
egnet til utbygging og om utbyggingen påvirker risiko og 
sårbarhetsbildet 

Vedlegg 3: Konsekvensutredning For områder der det foreslås å endre arealformål er det gjort 
en vurdering av konsekvenser av foreslått arealbruk 

 



Dette er et grundig gjennomarbeidet planforslag som følger opp innspill fra innbyggerne slik 

disse framkom i folkemøtene og gjennom brev og andre henvendelser. Forslag til endringer i 

arealbruk på land er i stor grad konsentrert til eksisterende bygder. Utenfor bygdene er det 

først og fremst snakk om å avsette areal til råstoffutvinning og fritidsboliger, samt 

industriområde på Kalak. Planbeskrivelsens kapittel 4 redegjør for foreslåtte endringer i 

arealbruk og hvilke vurderinger som ligger bak forslagene. 

 

Der det er motstridende arealbruksinteresser er disse vurdert og veid opp mot hverandre. 

Ulike interesser og prinsipielle spørsmål har vært lagt fram for styringsgruppa 

(formannskapet), som har gitt føringer for planforslaget. Vi har hatt god dialog med RBD 9 

og 13. I kystsoneplanleggingen har vi hatt dialog med blant annet Fiskeridirektoratet, 

Mattilsynet, Kystverket, Havforskningsinstituttet, smoltbedriftene, oppdrettsaktør, fiskere og 

Sametinget.  

 

Planforslaget innebærer at to reguleringsplaner oppheves - 2022-15 Kifjord (PlanID 198001) 

og 2022-23 Lebesbyelva boligområde (PlanID 198301). Begrunnelsen for dette er at det 

gjennom medvirkning har kommet forslag om annen arealbruk. Planene er fra 1980-tallet, og 

legger opp til en arealbruk som verken etterspørres eller er hensiktsmessig i dag. 

 

Vurdering: 

Det er ikke et lovkrav at kommunestyret skal godkjenne høringsutkast av kommuneplaner, 

men en bestemmelse vi valgte å ta med i planprogrammet. Formålet var å involvere 

kommunestyret underveis i planprosessen. Kommunestyret har nå muligheten til å drøfte 

foreliggende planforslag før det legges ut til høring og offentlig ettersyn. I høringsperioden 

vil alle ha anledning til å komme med innspill og kommentarer, men dersom kommunestyret 

allerede nå mener det er forhold som bør endres i planforslaget, bør dette drøftes før 

planforslaget legges ut. 

 

Når planforslaget er vedtatt, vil vi legge det ut til offentlig ettersyn og høring i 6-7 uker 

(avhengig av om påsken inngår i høringsperioden), det vil si fram til tidlig juni. Hvor lang tid 

det vil ta å ferdigstille planen er avhengig av antall innspill og innsigelser som måtte komme i 

høringsperioden.  

 

Endelig vedtak av kommuneplanens arealdel skal skje i kommunestyret (jf pbl § 11-15). 

... &&& Sett inn saksutredningen over &&& 
 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Hege Johansen 

  Planlegger 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


