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SVAR PÅ HØRING - KOMMUNEPLANENS AREAL- OG KYSTSONEDEL FOR LEBESBY 

KOMMMUNE 

 

Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til kommuneplanens areal- og 

kystsonedel for Lebesby kommune ute på høring og offentlig ettersyn.  

 

Bolig og fritidsboliger:  

FeFo opplever ikke stor etterspørsel etter boligtomter og fritidsboliger på 

Finnmarkseiendommen i Lebesby kommune. Strategisk plan for FeFo fastsetter at 

disponering av areal på Finnmarkseiendommen skal være i tråd med godkjente kommunale 

planer. Det er derfor viktig at kommunen avsetter tilstrekkelig med areal til både bolig og 

fritidsboliger, slik at fremtidige behov kan dekkes uten at dette skjer gjennom enkeltsaker 

som fremmes i strid med plan.  

 

I planforslaget er det foreslått flere nye områder til fremtidig boligbebyggelse i tettstedene 

Kjøllefjord, Lebesby, Kunes og Veidnes. Det er i tillegg avsatt områder til spredt bebyggelse 

blant annet i Veidnes og Kiford. Dersom kommunen vurderer dekningen av nye boliger og 

hytter som tilfredstillende, har FeFo ingen innvendinger til dette.  

 

Reindrift:   

Reindriftsanlegg og permanente sperregjerder som anses som viktige for reindrifta bør tas 

med i plankartet. Anlegg og gjerder båndlegger areal på lik linje med annen arealbruk og 

bør derfor være tilgjengelig og synlig i kart. Om mulig bør det vurderes bruk av 

hensynssoner rundt de faste anleggene. 

 

Friluftsliv:  

FeFo gir hvert år støtte til foreninger og lag gjennom grønne midler for tilrettelegging for 

friluftsliv. Viktige friluftsområder bør avsettes i plan og bruk av hensynssoner bør vurderes. 

Dette for å sikre at slike områder ikke bygges ned ved en senere anledning.  

 

Den gamle flystripa og travbanen på Kunes er i dag registrert uten fester, og ligger i 

tilknytning til areal ved Kunes camping som er avsatt til fritids- og turistformål (BFT). FeFo 

stiller spørsmål om travbanen er i bruk i dag eller om det er ønske å benytte området i 

fremtiden. Hvis det er ønskelig å opprettholde området som travbane, kan FeFo alternativt 

utstede en rettighetserklæring til brukere av banen. Vi registrerer at eiendomsgrensen til 

gnr. 14, bnr. 31 kun omfatter en del av travbanen og strekker seg uhensiktsmessig 

vestover. Vi foreslår derfor at banen gis en rettighetserklæring og at gnr. 14, bnr. 31 slettes 

fra matrikkelen dersom det er ønskelig fra kommunens side.   

 

Skuter- og barmarksløyper:  

Vi ber kommunen vurdere om det er satt av nok areal til parkering ved løypestart av 

populære utfartsområder. Kommunen bør også se om det finnes muligheter for etablering 

av skutergarasjer nær skuterløyper og hyttefelt.    
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Sjølakseplasser:  

FeFo har mange sjølakseplasser langs fjorden i Lebesby kommune og omfanget er størst sør 

for Kjøllefjord. FeFo vil i utgangspunktet ikke motsette seg om enkelte av de ledige og ikke 

tildelte sjølakseplassene forsvinner som følge av prioriteringer i kommunens sjøarealbruk. Vi 

kan i slike tilfeller forsøke å flytte sjølakseplassene. Vi forutsetter likevel at våre tildelte 

fiskeplasser blir ivaretatt i kystsoneplanen. Kart og oversikt over FeFos sjølakseplasser 

finnes på: https://www.fefo.no/fiske/sjolaksefiske/. 

 

Ved spørsmål, kontakt Steinar Henriksen.  

 

Med hilsen/Dearvvuođaiguin 

 

Sverre Pavel Steinar Henriksen 
leder grunn og rettigheter Grunnforvalter/plankoordinator 

Tlf: 90592273 
 

Dette dokumentet er elektronisk signert 

 

 

 

https://www.fefo.no/fiske/sjolaksefiske/

	Sdo_DokDato
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	nkl_ordnver_75
	Sdo_SvarPaaDokDato
	Sdm_AMReferanse
	Sdo_AMNavn
	Sdm_Att
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sdo_Tittel
	SoaLdr_Navn
	Sbr_Navn
	SoaLdr_Tittel
	Sbr_Tittel
	Sbr_Tlf
	TblVedlegg__ndb_Tittel___1___1
	TblKopitil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___1___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___1___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___1___4

