
Høringsuttalelse til Lebesby kommune – revidering av kommuneplan, arealdel 

 

Vi viser til høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens areal- og kystsonedel, lagt ut på 

kommunens hjemmesider, med høringsfrist 4. juni 2019. Vi finner areal- og kystsoneplan noe 

mangelfull på viktige områder, og ønsker med dette å bringe merknader til forslaget.  

Vi har gjennomgått planbeskrivelse, planbestemmelser, konsekvensutredning, ROS-analyse, og de 

andre vedleggene som følger høringen.  

Kommuneplanens areal- og kystsonedel er viktige redskaper for kommunens fremtidige samfunnsliv. 

Areal- og kystsoneplanlegging skjer blant annet med hjemmel i plan- og bygningsloven, og formålet 

med loven er «å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner.» I tillegg er et nytt og viktig hensyn at planleggingen skal sikre naturgrunnlaget for 

samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Sistnevnte hensyn er et særlig hensyn som gjelder for 

kommuner med samisk befolkning. I Lebesby har vi både reindriftssamer og sjøsamer, som er to ulike 

grupper kommunens planarbeid skal ivareta, i tillegg til kommunens øvrige befolkning.  

Planens arealdel skal gjelde frem til år 2035, og er et rettslig bindende dokument. Det er derfor viktig 

at planens innhold med de konsekvenser, rettigheter og plikter den medfører, er godt utredet på 

forhånd.  

Planen inneholder mange gode tiltak og vurderinger, men vi vil i det videre gjennomgå de punkter 

som er mangelfulle, og som vi anser nødvendig å ta hensyn til i det videre arbeid med 

kommuneplanen. 

 

Mangelfullt kunnskapsgrunnlag  

Kommuneplanens areal- og kystsonedel inngår i kommunens offentlige beslutninger, og skal baseres 

på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Dette følger både av forvaltningsloven, plan- og bygningsloven 

og naturmangfoldloven. Naturmangfoldloven er overordnet, og det lovfestede krav til 

kunnskapsgrunnlag som slås fast i denne loven, skal også etterleves ved beslutninger fattet etter 

plan- og bygningsloven.  

Kunnskapsgrunnlaget reguleres av § 8: 

«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 

samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 

karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom 

bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og 

vern av naturmangfoldet» 

Kommuneplanens areal- og kystsonedel berører i aller høyeste grad naturmangfoldet, det er derfor 

særlig viktig at planvedtaket skjer i tråd med lovens bestemmelser.  

Bestemmelsen i § 8 er to-delt. Bestemmelsens første ledd omhandler den vitenskapelige 

kunnskapen, mens annet ledd omhandler lokal tradisjonell kunnskap. Både vitenskapelig og 

tradisjonell kunnskap skal inngå i kunnskapsgrunnlaget for kommunens areal- og kystsoneplan. Dette 



er et lovkrav. I tillegg er annet ledd en vektleggingsbestemmelse, det vil si at den lokale tradisjonelle 

kunnskapen skal særlig vektlegges i beslutningstakingen. Det følger videre av naturmangfoldlovens § 

7 (og forvaltningslovens bestemmelser), at kunnskapsgrunnlaget skal fremkomme av vedtaket, i 

dette tilfellet for eksempel planbeskrivelsen, samt at kommunens vurderinger og vekting av de ulike 

forhold i kunnskapsgrunnlaget skal fremkomme. Bestemmelsen er kun 10 år gammel, og dårlig 

innarbeidet i de fleste kommuners planarbeid. Det er likevel viktig at bestemmelsen tas på alvor, især 

i en kommune med høy grad av bruk og avhengighet av naturen, både i næringsøyemed og 

fritidsøyemed.  

Den vitenskapelige kunnskapen er kommet i stand gjennom blant annet konsekvensutredningen og 

ROS-analysen. Denne delen skal vi komme tilbake til under neste punkt. 

Den lokale tradisjonelle kunnskapen er svært mangelfull, om ikke fraværende. Det er riktignok holdt 

dialogmøter og folkemøter, men det fremkommer ikke hvilke forhold det er pekt på, og hvordan 

kommunen vekter og vurderer slik kunnskap. Kravet om vektlegging av lokal tradisjonell kunnskap 

kan i alle fall ikke anses oppfylt, da det ikke finnes noen vurderinger av de forhold som anses mest 

sentrale å vurdere, især når det kommer til lokalisering av oppdrettsanlegg/akvakultur.  

Det er beslutningsmyndighetens (kommunens) ansvar at kravet til bruk av tradisjonell kunnskap er 

oppfylt. Kommunen kan velge å delegere slik utredning og vurdering til ekstern utreder (Rambøll i 

dette tilfellet). Ingen av delene er imidlertid gjort i dette tilfellet. 

 

Mangelfull konsekvensutredning 

Konsekvensutredningen utgjør et sentralt verktøy og rammeverk for kommunens areal- og 

kystsoneplanlegging. En tilstrekkelig konsekvensutredning er helt avgjørende for at areal- og 

kystsoneplanen skal få de samfunnsmessige og miljømessige virkninger som er tilsiktet. Det er 

imidlertid umulig å uttømmende utrede de mulige konsekvenser framtidige tiltak vil kunne få, med 

de ressurser kommunen har tilgjengelig. Det er derfor viktig at planen ikke binder kommunen på de 

områder som ikke er tilstrekkelig utredet, og som potensielt kan ha størst skadevirkning for samfunn 

og miljø. 

Generelt gjenspeiler planbeskrivelsen i liten grad konsekvensutredningen, og det er vanskelig å se at 

planens tiltak er underbygget av konsekvensutredning. Det er særlig noen forhold som er nødvendig 

å se nærmere på, og de behandler vi i det videre.  

 

Akvakultur  

Planforslaget legger opp til å avsette fire nye områder til akvakultur, hvor plassering er basert på 

innspill fra oppdrettsaktør.  

Det er positivt at forutsigbarhet er vektlagt ved at planforslaget ikke legger opp til 

kombinasjonsformål av FFNF og akvakultur, men at det det vurderes å avsette områder spesifikt for 

akvakultur. Dette legger også opp til bedre konsekvensutredninger i forkant av slik regulering. 

Det konkluderes i planbeskrivelse at konsekvensen for naturmiljøet vurderes samlet sett som liten 

negativ.  

Virkninger av akvakulturaktivitet i planområdet er imidlertid ikke utredet i tilstrekkelig grad. 

Lokalbefolkningen har i alle år rapportert at akvakultur har negativ innvirkning for livet i sjøen. De 



som benytter seg av sjøområdene er i stor grad enstemmige når det kommer til hvilke erfaringer de 

har med akvakulturens konsekvenser. Disse forholdene er ikke tatt med i konsekvensutredningen, og 

heller ikke vektlagt av kommunen i planen.  

Laksefjorden ble tømt for fisk etter omfattende snurrevadfiske og trålfiske frem til 80-tallet, i 

kombinasjon med en alvorlig selinvasjon. Dette finnes det bred dokumentasjon på i dag. På midten 

av 80-tallet ble to smoltanlegg etablert i indre Laksefjord, og har mest sannsynlig innvirkning på 

andre fiskebestander i fjorden. Dette er forhold som ikke er utredet, man kan bare konstatere at sei- 

og torskebestandene ikke har kommet seg i det hele tatt i fjorden.  

Smoltanleggenes virkning sett i sammenheng med eventuelle nye lokaliseringer av oppdrettsanlegg i 

sjø er heller ikke gjort til gjenstand for en samlet vurdering, herunder hvilken virkning tiltakene har 

for hverandre, samt samlede virkning for annet liv i sjøen. 

Verken konsekvensutredningen eller andre dokumenter behandler lokale erfaringer fra de siste tiår 

med smolt- og oppdrettsaktivitet, selv om der foreligger omfattende erfaring og kunnskap. Dette er 

som tidligere nevnt kunnskap kommunen som beslutningsorgan er lovpålagt å innhente, vurdere og 

vektlegge. 

Både vitenskapelig og lokal tradisjonell kunnskap er mangelfull i foreliggende kunnskapsgrunnlag. 

Tilstrekkelig konsekvensutredning på grunnlag av et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag må foreligge før 

det reguleres for akvakultur. Det må ikke avsettes noen nye områder for akvakultur før slikt 

kunnskapsgrunnlag foreligger. 

Angående drifts/næringsbygg tilknyttet til oppdrettsvirksomhet, ønsker vi å spille inn et ønske om at 

kommunen vurderer mulighetene for å selv sette opp bygg som kan leies ut til de ulike aktører. Dette 

for imøtekomme andres behov i tillegg til oppdrettsaktørene, samt at ved de mer midlertidige 

lokaliteter for oppdrett vil man ikke bli stå ovenfor for framtidig uforutsigbarhet rundt disse 

byggenes formål og rettigheter.  

 

Områdene Lille Brattholmen og Langholmen 

Det følger av planbeskrivelsen at lokaliteten Lille Brattholmen kommer i konflikt med farled.  

Lokaliteten er et viktig ferdselsområde for både lokalbefolkningen rundt tettstedet Lebesby, og 

aktive fiskere. Holmene brukes til eggsanking og bærplukking, samt at området mellom og rundt 

holmene er viktige tradisjonelle kveiteplasser. Slik tradisjonell bruk inngår også i slik samisk bruk som 

særlig skal vektlegges i kommunens planarbeid.  

I tillegg medfører oppdrettsvirksomhet en støyproblematikk, i dette tilfellet nær bebyggelsen i 

Lebesby, som ikke er tilstrekkelig utredet.  

Området kan med stor sannsynlighet bli gjenstand for Finnmarkskommisjonens rettighetskartlegging 

av privates opparbeidede rettigheter på grunnlag av alders tids bruk. Det må derfor ikke reguleres for 

akvakulturaktivitet i dette området. Det samme vil være situasjonen for store deler av indre 

Laksefjord.  

 

Kifjordneset  



I dette området er det tradisjonelle fiskeplasser, lokaliteten ligger innenfor det 

Havforskningsinstituttet har klassifisert som regionalt viktig gytefelt, samt at lokaliteten vil ligge for 

nær to anlegg for levendelagring av villtorsk (Portvika og Bjørnvika).  

Vi mener det ikke bør reguleres for akvakultur i dette området, ettersom slik aktivitet vil komme til 

fortrengsel for nevnte bruk.  

Det foreligger et utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag og konsekvensutredning. 

 

Kartøya og Henrikholman 

Kartøya og Henrikholman er også foreslått som nye akvakulturområder. I dette området kommer 

akvakultur særlig i konflikt med elvene som reproduserer laks, sjørøye og sjøørret. Elvene det vises til 

er Stordalselva, Lilleporsangerelva, Tømmervikelva og Veidneselva. To av disse elvene er i tillegg 

vernet av hensyn til laksebestandene. Dette er vassdrag med små bestander, men desto større behov 

for vern mot skadelig aktivitet. 

Et annet moment er de sterke havstrømmene ved Kartøya og Henrikholmen, som vil føre til at avfall 

fra oppdrettsanlegg vil spres over store områder, også inn mot Veidnes og Lilleporsanger. 

I tillegg er det spesielt gode fiskeplasser i området rundt Kartøya og Henrikholmen som følge av 

gunstige strømforholdene. Disse plassene er av stor betydning for både de fastboende og aktive 

fiskere. Der er ikke andre fiskeplasser innen tilgjengelig nærhet som kan erstatte et eventuelt tap av 

disse fiskeplassene.  

Det drives også med sjølaksefiske, og det er ikke tilstrekkelig utredet hvorvidt akvakultur og 

sjølaksefiske vil være forenlig i dette området. 

Lokalbefolkningen i Veidnes uttrykker i tillegg til nevnte forhold over, at værforholdene i 

Lilleporsanger utgjør en stor risiko for oppdrett. Store deler av fjorden fryser til is, og isen føres ofte 

utover i retning Kartøya og Henrikholman.  

Også her er både kunnskapsgrunnlag og konsekvensutredning utilstrekkelig. 

 

Fiskeri 

Fiskeri er en viktig næring i Lebesby kommune. Kommunen har 107 registrerte fiskere på heltid og 

deltid, og 98 registrerte fartøy med konvensjonelle redskap. 61 fartøy registrert i Kjøllefjord, 23 på 

Veidnesklubben, 7 i Dyfjord, og 6 i Lebesby tettsted. Fartøyene har kvoter for torsk, sei, hyse og 

kongekrabbe. 

Som nevnt har fiskeriene i Laksefjorden vært alvorlig svekket som følge av et overfiske og selinvasjon. 

Statens innføring av fartøykvoter i 1991 gjorde også sitt til at fiskeriaktiviteten ikke kom seg på beina 

igjen i ettertid. De senere år har vi imidlertid sett en oppblomstring i fiskeriene i kommunen, også i 

Laksefjorden. Det tar tid å få på beina en sterk infrastruktur rundt fiskeriene i distriktet, men dagens 

aktivitet gir stor optimisme. Fiske er den eldste næringen i disse områdene, og fjordfisket har alltid 

vært en økologisk bærekraftig næring. Det er derfor viktig at kommunen ikke legger opp til 

konkurrerende aktivitet som er til fortrengsel for sysselsetting i lokale fiskerier.  

Sysselsettingen og verdiskapningen fiskeriene bringer er ikke utredet, slik akvakulturnæringen til dels 

er gjort, og det er heller ikke utredet hvilket potensiale som foreligger i Lebesby kommune for 



fiskeriene. Slik utredning ville vært nyttig blant annet når det vurderes akvakulturaktivitet til 

fortrengsel for tradisjonelt fiske.  

Fiske med konvensjonelle redskaper er dessuten gjenstand for internasjonal beskyttelse i kraft av å 

være det mest sentrale materielle grunnlag for sjøsamisk kultur. Ivaretakelse av fiskeriene er dermed 

viktig i Lebesby kommunes ivaretakelse av den sjøsamiske delen av befolkningen i kommunen.  

 

Samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv 

Det er svært positivt at kommunen har gjennomført dialog med både lokalsamfunnene og ulike 

næringsaktører, og andre i prosessen. Mange av de innspill som er kommet underveis er tatt med i 

planen, først og fremst hva gjelder lokalsamfunnsutvikling, stedsutvikling, bosetting med regulering 

til ny bebyggelse osv.  

Når det kommer til samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, er kunnskapsgrunnlag 

mangelfullt, samt at vurderingene til grunn for planarbeidet er mangelfulle.  

I Lebesby kommune er det ikke klare skiller mellom den norske og den samiske befolkningen, og 

dermed ikke et tydelig skille mellom hvilke hensyn som gjelder de ulike befolkningsgruppene. Hele 

kommunen, og især Laksefjorden må anses som et sjøsamisk område med sjøsamisk bosetting. 

Kommunen har dermed et særlig ansvar for å ivareta samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. 

Dette innebærer blant annet å høre lokalbefolkningene i hvilke tiltak planen kan omfatte som er best 

egnet for å fremme disse forholdene. Disse hensynene må gis særlig vekt i en vurdering av de ulike 

tiltaks samfunnsmessige betydning, det vil si en vekting utover de hensyn man normalt vektlegger i 

en vurdering av tiltaks samfunnsmessige betydning.  

Det vises i denne sammenheng også til Sametingets planveileder med prinsipper for blant annet 

kommunens planarbeid. Her fremheves blant annet at «Planleggingen bør legge til rette for å 

opprettholde bosettingsmønster og lokalsamfunn som bidrar til å sikre samisk kultur, 

næringsutvikling og samfunnsliv basert på naturgrunnlaget.» (pkt. 5.1) Især i Laksefjorden er 

opprettholdelse av bosettingsmønsteret viktig for i ivaretakelsen av samisk kultur. Dette legger også 

føringer på mange andre politiske beslutninger Lebesby kommune står overfor både i nåtid og 

framtid. 

Videre følger det av punkt 6 om hensyn å ta i forhold til samisk næringsutøvelse og ressursbruk at 

«kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner skal i nødvendig utstrekning sikre arealene til 

tradisjonelle fiskeplasser og gyteområder av vesentlig betydning for fiske i samiske kyst- og 

fjordområder.» (punkt 6.1) 

Disse hensynene er også spesifikt nevnt både i nasjonale og regionale føringer, gjengitt i 

planbeskrivelsen, henholdsvis punkt 2.1 og 2.2. 

 

Sjølaksefiske 

Sjølaksefisket er en viktig næring med lange tradisjoner i Lebesby kommune. Selv om sjølaksefisket 

ikke har vært den viktigste inntektskilden gjennom tidene, har laksen alltid vært viktig for 

samfunnene og husholdningene. Sjølaksefisket baserer seg på unik kunnskap både om laksen, fisket, 

og det lokale økosystemet, som er opparbeidet gjennom generasjoner. Slik kunnskap er i kjernen av 

slik tradisjonell kunnskap offentlige beslutningsmyndigheter skal anvende og ivareta. Det påhviler 



derfor offentlige myndigheter en særlig plikt til å ivareta også praksisen som det tradisjonelle 

sjølaksefisket representerer, for å ivareta kunnskapen også for fremtiden. Sjølaksefisket 

representerer også en viktig sjøsamisk praksis, og er kanskje en av de få sjøsamiske praksisene som 

særlig må ivaretas i Lebesby kommune. Det kan her vises til en rekke nasjonale og internasjonale 

bestemmelser som kommer til beskyttelse for slik samisk praksis, forpliktelser Lebesby kommune må 

ivareta i gjeldende planprosess.  

Sjølaksefisket er for tiden sterkt marginalisert på grunn av urimelige offentlige innskrenkninger i 

fisketid. Fisket er likevel en rettighet som nå er stadfestet i finnmarksloven, men som også hviler på 

et selvstendig rettsgrunnlag basert på alders tids bruk. Det kan her nevnes at Finnmarkskommisjonen 

i samtlige felt til nå har konkludert med at lokalbefolkningen har opparbeidet seg selvstendig rett til å 

drive sjølaksefiske, og alt tilsier at kommisjonen vil komme frem til samme konklusjon i Lebesby. 

Dette er et faktum som innskrenker kommunens muligheter til å regulere for annen bruk som kan 

komme til fortrengsel for slike rettigheter. Selv om sjølaksefisket er innskrenket med den følge at 

sjølaksefisket ikke er like utbredt i kommunen som tidligere, er det mye som tilsier at næringen vil ta 

seg opp igjen. Her har kommunen også et ansvar for tilrettelegging. 

 

Fritidsboliger 

Fritidsbygg må kun skje i de regulerte områder for fritidsboliger.  

Det vises i denne sammenheng også til Sametingets planveileder punkt 5.3: «utbygging for hytter og 

hytteområder bør som hovedregel skje etter reguleringsplan der også aktuelle infrastrukturtiltak til 

slike hytteområder inngår i planen. Hyttebebyggelse bør være mest mulig samlet for å konsentrere 

belastningen på naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.»  

Finnmark fylkeskommunes areapolitiske retningslinjer slår også fast at hyttebygging i hovedsak skal 

reguleres til hyttefelt, og i størst mulig grad legges til eksisterende hyttefelt.  

Kommunen har også gitt føringer i samme retning: «Det er et ønske å legge til rette for livskraftige og 

helårig fungerende samfunn – for eksempel ved å føre en restriktiv politikk når det gjelder 

bruksendring fra boliger til fritidsboliger sentralt i bygdene.» 

Dette syn støtter vi oss til. I Laksefjord bør man også føre en slik restriktiv politikk når det gjelder 

bruksendring fra bolig til fritidsbolig også utenfor bygdene, da det er mer spredt bebyggelse inni 

fjorden, samt tidvis forholdsvis stor etterspørsel etter bolig.  

Det er i sterk konflikt med de ulike lovkrav kommunens arealplanlegging er omfattet av når 

kommunen gir dispensasjon fra reguleringsplan til hyttebygging. Vi mener derfor at det som en 

streng hovedregel ikke bør forekomme. Dersom det likevel forekommer må kommunen strekke seg 

langt for å ivareta de hensyn som ligger bak kravene til planprosess, herunder innhenting av innspill 

fra de mulige berørte parter.  

Det fremkommer av vedlegg Planprosessen punkt 3.2 at det er etterspørsel etter fritidsboliger i 

kommunen, men at det med et par unntak i Veidnesområdet (Larsvika og Nyhamn) ikke legges opp til 

å åpne nye områder for hyttebygging. Til gjengjeld foreslås utvidelser av enkelte nåværende 

hytteområder, samt fortetting. Dette er i tråd med hensynene nevnt over. 

 

Kulturminner 



Kulturminneverdiene er dårlig kartlagt. Alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk 

fredet jf. kulturminneloven. Dersom utredningsplikten for kulturminner ikke skal oppfylles på 

kommuneplannivå, må undersøkelsesplikten oppfylles i reguleringsplan, jf. kulturminneloven § 9. I 

områder hvor kulturminner ikke er avklart i kommuneplan og som ikke har plankrav, må det 

utarbeides tydelige retningslinjer i kommuneplanen om innhenting av uttalelsene fra 

kulturminnemyndighetene ved tiltak. 

Finnmark Fylkeskommune sier om kulturminner at «i en konsekvensutredning på et overordnet 

plannivå bør kjente kulturminner, kulturmiljø- og landskap sammenstilles og deres verdi vurderes. 

Konsekvensene for kulturminnene må beskrives, samt at potensialet for funn av ukjente kulturminner 

anslås. (…) Kommunen bør vurdere om det skal utarbeides eget temakart for kulturminne, kulturmiljø 

og landskap. (…) I arealdelen bør det være bestemmelser eller retningslinjer, som sikrer at søknader 

om tiltak i områder uten krav til reguleringsplan og søknader om tiltak som ikke er i tråd med 

kommuneplanen skal sendes sektormyndighetene for kulturminner for vurdering, jf. kulml. § 8 første 

ledd.» Dette støtter vi.  

 

Næringsformål på Kunessletta 

Det foreslås å avsettes et areal på Kunessletta til næringsformål. I planbeskrivelsens punkt 4.2.4 står 

det at «området antas å være godt egnet for arealkrevende næringer, som for eksempel landbasert 

oppdrett. Vi ser også muligheter for industriutvikling som følge av avledet virksomhet knyttet til 

smoltnæringa i indre Laksefjord.» 

Dette er et viktig rekreasjonsområde for lokalbefolkningen. Området ligger tett innpå bebyggelsen i 

Kunes. Så vidt oss bekjent er det ikke utrykt verken behov eller ønske fra lokalbefolkningen om at 

området skal reguleres til næringsformål.  

Der er mange grunner som taler mot at dette området reguleres til noe annet formål enn dagens 

bruk. Blant annet er området tett på utløpet til Storelva, en viktig laks- og sjøørretførende elv. Elva er 

viktig både for fjordens egne innbyggere, feriefolk, og for turistnæringen. Ønske om alternativ 

aktivitet langs vassdraget og elvemunningen må derfor gjøres til gjenstand for grundig utredning før 

tillatelse gis, da det er mange ulike risikofaktorer knyttet til endret bruk av området. Det er etter all 

sannsynlighet et betydelig antall samiske kulturminner i området, området er i bruk av 

lokalbefolkningen, området grenser til strandsonen (hvilket utløser et sett regler som må ivaretas i 

forkant av regulering til næringsformål eller annet), samt at området også er beiteområde for rein.  

Dette området må utredes nærmere før det kan reguleres til næringsformål.  

Vi ber om at disse forhold tas med i videre planprosess, og ønsker lykke til videre med arbeidet. 
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