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Fylkesrådmannens stab

Lebesby kommune
Postboks 38
9790 KJØLLEFJORD

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn, Lebesby mot 2035:
kommuneplanens areal og kystsonedel - Lebesby kommune

Finnmark fylkeskommune viser til brev av 12.04.19 vedrørende revisjon av kommuneplanens
arealdel . Planen dekker h ele kommunens landareal og områ der i sjø så langt ut plan - og
bygningsloven gjelder.

Fylkesrådmannens stab v/plan koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker.

Under følger Finnmark fylkeskommunes uttalelse:

Planprosessen
Finnmark fylkeskommune har ingen merknader til prosessen fram til offentlig ettersyn og høring
av kommuneplanens arealdel. Det er lagt godt til rette for medvirkning blant kommunens egne
innbyggere og for sektormyndigheter.

Gje nnomgang av reguleringsplaner
Det er viktig at kom munen går gjennom alle reguleringsplaner og ser til at det er sammenheng
mellom formål og bestemmelser mellom reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, og
kommuneplanens arealdel. Bestemmelser i utdaterte reguleringsplaner bør ikke gjelde foran
bestemmel ser i kommuneplanens arealdel. Gjennomgangen er s pesielt viktig for eldre
reguleringsplaner hvor nye krav til formål, bestemmelser og sektorhensyn ikke er helt i samsvar
med dagens standarder og krav. Dette gjelder spesielt for krav til lekearealer og ivar etakelse av
gode bokvaliteter.

100 - meters beltet langs sjø.
Byggegrense langs sjø er ikke angitt i plankartet. Det vil si at byggeforbudet i 1 00 -
metersbeltet til sjø gjelder uavkortet, jf. pbl § 1 - 8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og
vassdrag . Fylkeskommunen vil i denne sammenheng minne om at dette også gjelder i
områder avsatt til ulike arealformål som f.eks. bebyggelse og anlegg i planen, og også for
eldre reguleringsplaner der byggegrensen mot sjø er avklart eksplisitt.

Vannforvaltning
1. ju li 2016 vedtok Klima - og miljødepartementet (KLD) en regional vannforvaltningsplan for
Finnmark. Planen skal etter vannforskriften § 29 om vedtak av forvaltningsplaner legges til grunn



for regionale organers virksomhet, og for kommunal og statlig planleggi ng og virksomhet i
vannregionen. Plandokumentene er tilgjengelig fra Vannportalen1.

I tillegg skal vannforskriftens § 12 vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller
nye inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nå s eller at tilstanden
forringes. Det er tiltakshaver som har ansvar for å fremskaffe kunnskap om tiltakets virkning.
KLD har utarbeidet en veileder for når og hvordan § 12 skal benyttes2.

Kommunen har myndighet på flere områder som påvirker vannmiljøet og vannkvaliteten, blant
annet drikkevann, avløp, forurensning, landbruk, friluftsliv og arealbruk. Kommunen sin rolle i
vannforvaltningsarbeidet er ytterlige beskrevet i nasjonale føringer av 20193. Med bakgrunn i
dette er det ønskelig at kommunen ivaretar hensyn til vannmiljøet i sine kommunale planer og
strategier. Det anbefales at de ulike vanntema samordnes og integreres i det ordinære
plansystemet i kommunen.

Vannforskriften er omtalt i planbestemmelsene under punkt 5.2.1. Vurderingen etter § 12 vil
le gge grunnlag for om det må gjøres unntak og/eller tiltak for å begrense negativ utvikling i
berørte vannforekomsters tilstand og miljømål.

I flere områder omtales kunnskapsgrunnlaget som mangefult for temaer som naturmangfold og
marint miljø. Det er posit ivt at Lebesby kommune er i gang med miljøundersøkelser i
Laksefjorden. Dette vil være et viktig kunnskapsgrunnlag i vurderingen av hvordan tiltak som
akvakultur, forurensende kilder og fysiske strukturer kan medføre negative påvirkninger på
vannmiljøet på reguleringspla n - og tiltaksnivå. Eksiterende i nformasjon om vannets miljøtilstand
og miljømål er tilgjengelig fra Vann - Nett4, et kartbasert forvaltningsverktøy som skal gi grunnlag
for arealplanlegging og gjennomføring av vanntiltak. Kommunen oppfordres t il aktiv bruk av
denne databasen i det videre arbeidet.

Gode vann - og avløpstjenester er helt avgjørende for at samfunnet vårt skal fungere og for vår
helse, miljø og sikkerhet. Samtidig forventes det at klimaendringene vil skape store utfordringer
for v ann - og avløpssektoren i fremtiden. Det anbefales derfor at Lebesby kommune setter tydelig
krav om tilfredsstillende tilgang og kvalitet på drikkevannet, samt krav om godkjente løsninger
for rensning av avløpsvann i eksisterende og nye utbyggingsområder.

Akvakultur
Fylkeskommunen er positiv til at man i den nye arealplanen fjerner områder med flerbruk
inklusiv akvakultur, og setter av rene akvakulturområder. Det som er viktig i denne sammenheng
er at kommunen setter av områder som er store nok til at event uelle endringer eller utvidelser av
anlegget ikke trenger en dispensasjon s utredning. Utover dette er f ølgende endringer gjort:

Fire nye A - områder er avsatt.
T i om r åder er fjernet fra plankartet.
F em eksisterende lokaliteter endrer art .
T o lokaliteter endres til fangstbasert oppdrett.

Lebesby legger til rette for havbruksnæringen og følger dermed opp nasjonale og regionale
føringer.

1 http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/finnmark /finnmark --- plandokumenter/plandokumenter - 2016 - 2021/regional -
vannforvaltningsplan - for - finnmark - vannregion - 2016 - 2021.pdf
2 https://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere - direktoratsgruppa/Veileder - til - vannforskriften - 12 - .pdf
3 https://www.regjeringen.no/contentassets/8295acf187ab41d7b9a4acd901886926/nasjonale - foringer - for - arbeidet - med - oppdatering - av - de -
regionale - vannforvaltningsplanene.pdf
4 https://vann - nett.no/portal/

http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/finnmark/finnmark---plandokumenter/plandokumenter-2016-2021/regional-vannforvaltningsplan-for-finnmark-vannregion-2016-2021.pdf
http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/finnmark/finnmark---plandokumenter/plandokumenter-2016-2021/regional-vannforvaltningsplan-for-finnmark-vannregion-2016-2021.pdf
https://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/Veileder-til-vannforskriften-12-.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/8295acf187ab41d7b9a4acd901886926/nasjonale-foringer-for-arbeidet-med-oppdatering-av-de-regionale-vannforvaltningsplanene.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/8295acf187ab41d7b9a4acd901886926/nasjonale-foringer-for-arbeidet-med-oppdatering-av-de-regionale-vannforvaltningsplanene.pdf
https://vann-nett.no/portal/


Bygningsvern:
Vi ser at Lebesby kommune i kap. 1.6.2 beskriver at bygninger og bygningsmiljø med spesiell
historie skal tas hensyn til, og at saker som dekker disse områder sendes til Finnmark
fylkeskommune på høring. Kommunen kan med fordel merke av spesielle områder i planene,
med beskrivelse av området som er spesielt viktig å ivareta for kommunen. For eksempel
områ der med helhetlige bygningsmiljø fra gjenreisningstiden, områder med flere krigsminner og
andre viktige områder.

Idrett
Det er positivt at kommunen avsetter areal til fremtidig idrettsanlegg i Lebesby. Finnmark
fylkeskommune o ppfordrer kommunen til å sikr e arealer til idrettsformål også i de resterende
bygdene og tettstedene. Bestemmelsene bør tilføres en retningslinje som viser til
Kulturdepartementet sin veileder om Universell utforming av idretts - og nærmiljøanlegg .
Veilederen gir en rekke praktiske løsninger for å tilrettelegge anleggene i forhold til universell
utforming og tilgjengelighet for alle.

Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør oppmerksom på at det
skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling fo r miljø, areal og kulturvern,
Finnmark .

Med hilsen

Kristi Aresvik Hals
Spesialrådgiver

Nora Dahl
Rådgiver plan

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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