
Høringsuttalelse fra Lebesby SV - areal- og kystsonedel. 

  

Lebesby SV har følgende merknader: 

 

I planbeskrivelsens konklusjon står det: 

 

[…] 

“Noen flere igjen ender opp med «usikker negativ konsekvens», hovedsakelig 

akvakulturområder. I flere av områdene er kunnskapsgrunnlaget mangelfullt for temaer som 

naturmangfold, marint miljø og kulturminner, men tilfredsstillende på overordnet 

kommuneplannivå. I neste planfase vil reguleringsplaner kunne tette ev. kunnskapshull og 

vurdere virkninger grundigere.”  

 

Er det ikke slik at man kan bruke § 11-9 til å regulere også utslipp, ikke bare til 

forundersøkelser som allerede er gjort i planbestemmelsene ved å øke strømmåling til et 

år og partikkelmodellering i forkant?  

 

Kommunen kan i kommuneplanens arealdel vedta bestemmelser om plankrav for visse arealer 

eller for visse tiltak, jf pbl § 11-9 nr 1. Forarbeidene til pbl i ot.prp.nr.32 (2007-08) åpner for en 

vid bruk av §11-9 nr.1 og uttaler seg ikke om begrensninger knyttet til anvendelse av 

bestemmelsen. Dersom det ikke er satt krav om reguleringsplan i kommuneplanens arealdel, 

kan det likevel være aktuelt for kommunen å kreve regulering av akvakulturanlegg. For større 

bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, 

kreves det reguleringsplan, jf pbl § 12-1. Bestemmelsen krever en konkret vurdering av både 

størrelse på tiltak og virkning på miljø og samfunn.  

 

( kilde: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d6687c31ecca4b998b81b3b07c4a0aac/5146293_ana

lyse_planlegging-i-sjo.pdf) 

 

Vi vil fremme et forslag om at en stiller utslippskrav i de nye lokalitetene i 

kystsoneplanen og ønsker at en får en orientering om mulighetene for dette i 

behandlingen av kystsoneplanen i kommunestyret. Vi ønsker å spille dette inn i 

høringsrunden slik at det ikke kommer som et benkeforslag og dermed gi 

administrasjonen mulighet til å orientere om mulighetene for dette. 

 

Akvakulturanlegg har kjente miljøpåvirkninger i sjø. Likevel vil påvirkningen variere mellom de 

ulike oppdrettslokalitetenes plassering og størrelse. I vurderingen av om et akvakulturanlegg er 

reguleringspliktig må det legges vekt på om tiltaket er plassert i et område som er viktig for 

flerbruk og vern. Det kystnære sjøområdet kan nettopp være eksempel på sårbare områder, 

hvor det kan 2015-04-28 | Side 71 av 82 være behov for grundige saksprosesser (Myklebust, 

2010). Privatpersonar har i større grad adgang til å hevde retter etter strandretten gjennom 

varsling og anledning til medvirkning gjennom en reguleringsplanprosess enn en 

konsesjonsprosess. Det blir vanligvis i større grad lagt til rette for allmennhetens medvirkning i 
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planprosesser. Det har likevel ikke vært tradisjon for å regne akvakulturanlegg, som "større 

bygge- og anleggsarbeid", som etter loven krever bruk av reguleringsplan. Selv om 

akvakulturområdene som blir satt av i kommuneplanens arealdel vanligvis ikke får noen videre 

planbehandling i kommunen gjennom reguleringsplan, kan det være ønskelig for en kommune å 

legge føringer for videre behandling, på linje med det en gjør for områder som skal reguleres. 

Eksempler på dette er behovet for videre utredning av naturmangfold, rasfare, strømforhold osv. 

Det er usikkert i hvilken grad kommunen har juridisk kompetanse til å pålegge slike utredninger 

gjennom annet lovverk. Dersom kommunen setter plankrav på framtidige akvakulturområder, 

kan det gis bestemmelser om forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarbeid, 

herunder bestemmelser om miljøoppfølging- og miljøovervåking, jf pbl § 11-9 nr 8.  

 

( kilde: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d6687c31ecca4b998b81b3b07c4a0aac/5146293_ana

lyse_planlegging-i-sjo.pdf) 

 

 

Til sist er det i plan og bygningslovens paragraf 12-7 mulighet  til å fastsette 

grenseverdier på utslipp. Om en vil bruke slike bestemmelser som ikke er på 

kommuneplannivå (§11), men på reguleringsnivå (§12) , vil en likevel måtte innlemme 

dem i kystsoneplanen for å kunne ha dem i sjø? 

 

I følge plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 3  

«kan det gis grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i planområdet. 

Dette gjelder også tiltak og krav til ny  og pågående virksomhet i planområdet, eller av hensyn til 

forhold utenfor planområdet. Kommunen må samordne bruk av slike bestemmelser i planen 

med behandlingen etter sektorlov der planen åpner for et tiltak som også krever tillatelse etter 

sektorlov.»  

 

(kilde: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-4-3#KAPITTEL_2-4-3) 

 

 

På vegne av Lebesby SV 

 

 

 

Hanne Arnrup-Øien 
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