
       
       
E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  04.06.2019  2019/5763 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  12.04.19  19/259-3 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Oddvar Brenna, 77642174 
  
 
 
  

Lebesby kommune 
Strandveien 152 - Postboks 28 
9790 KJØLLEFJORD 
 
 

  

Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel og kystsonedel 
for Lebesby kommune - samordnet høringsuttalelse. 

Fylkesmannen i Troms viser til nevnte plan med forlenget høringsfrist til den 12.06.19. 
 
Kommunen har lagt fram planbeskrivelse, konsekvensutredning, planbestemmelser og kart.  
Høringsinstansene har dermed et godt grunnlag for å uttale seg til planforslaget. 
 
Planen skal behandles i samsvar med Samordningsrutinen som tråte i kraft fra 01.01.19.  
Fylkesmannen i Troms og Finnmark skal samordne uttalelser fra regionale statsetater, og kan etter 
gitte prosedyrer avskjære en innsigelse. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fylkesmannen skal samordne uttalelser fra regionale statsetater med innsigelser.  Det er ikke 
grunnlag for å avskjære innsigelse fra Kystverket.   
 
Kystverket fremmer innsigelse til områdene VA_4 Brattholmen sør og VA_F3 Lille 
Brattholmen.   
 
Fylkesmannen fremmer følgende innsigelser: 

 Området LSF_F7 må tas ut av planen og arealet avsettes til LNFR. 
 Enkelte planbestemmelser må justeres i samsvar med Fylkesmannens kommentarer. 

 
 
Fylkesmannen fremmer følgende merknader: 

 Fylkesmannen viser til våre kommentarer til plandokumentene og av enkeltområder 
for eventuelle justeringer. 

 Fylkesmannen vil anbefale kommunen å evaluere omfang og lokalisering av 
byggeområdene.  Kommunen bør vurdere om andre virkemidler enn 
reguleringsplankrav kan vær hensiktsmessig for å styre utviklingen av 
byggeområdene, for eksempel plan- og bygningslovens § 11-10. nr. 1. 
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Fylkesmannen stiller seg til rådighet for spørsmål og drøftinger i det videre arbeidet med 
planen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
UTTALELSER FRA REGIONALE STATSETATER: 
Samordningsrutinen er i en innføringsfase i Finnmark og ordningen fungerer ikke optimalt ennå.  
Flere statsetater ikke har avgitt uttalelse til Fylkesmannen iht rutinen, og det ble derfor behov for en 
forlengelse av høringsperioden ut fra et formalitetskrav.  Innen fristens utløp har flere etater varslet 
via e-post at de ikke reiser innsigelser men kun har merknader.  Merknader sendes direkte til 
kommunen med kopi til Fylkesmannen.   
 
Uttalelse med innsigelse: 
Kystverket i Troms og Finnmark i brev datert 22.05.19 – reiser innsigelse til områdene VA_4 
Brattholmen sør og VA_F3 Lille Brattholmen.   Uttalelsen er i sin helhet også sendt Lebesby 
kommune, slik at kommunen er kjent med uttalelsen.  Fylkesmannen finner derfor ikke grunn til å 
referere nærmere fra uttalelsen.  Fylkesmannen finner ikke grunnlag for å avskjære innsigelsen. 
 
Uttalelse uten innsigelse: 
Statens vegvesens i e-post datert 23.05.19 – vil ikke reise innsigelse men fremme merknader. 
Avinor i e-post datert 24.05.19 – ingen innsigelser eller merknader. 
NVE i brev datert 07.06.19 – reiser ikke innsigelser men har merknader til sikker byggegrunn. 
Fiskeridirektoratet i brev datert 11.06.19 - reiser ikke innsigelser til lokaliteter men har merknader til 
bestemmelser. 
 
 
UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN i TROMS OG FINNMARK:  
Fylkesmannen i Finnmark har avgitt innspill tidligere i planprosessen, herunder oppstartsvarsel og 
planprogram.   
 
For Fylkesmannen er det et sentralt anliggende at det etableres en lik behandling av 
kommuneplanens arealdel i både Troms og Finnmark. Behovet kan være ulikt i kommunene i 
fylkene, og det stiller krav til Fylkesmannens fleksibilitet samtidig som likebehandling må ivaretas.  
Fylkesmannen har ansvaret for mange sektorinteresser blant annet landbruk, reindrift, strandsone-
forvaltning, samfunnssikkerhet, støy, naturmangfold, universell utforming, barn- og unge, mm.  I 
sum gir dette Fylkesmannen en sentral plass i arbeidet med kommuneplanens arealdel. 
 
I Fylkesmannens vurderinger vil hensynet til det kommunale selvstyret vektlegges samtidig som våre 
sektorinteresser skal ivaretas.  Det sentrale momentet er hvordan kommunen har omsatt 
handlingsrommet som angis i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, sist angitt i 
nye forventninger datert den 14.05.19.  
 
Et sentralt karaktertrekk ved planen er de mange og store utbyggingsområdene med plankrav.  
Fylkesmannen reiser spørsmål ved det lokale behovet for en så omfattende utbygging av boliger og 
hytter. Ut fra plandokumentene kan det synes som om kommunen allerede har tilstrekkelige arealer 
til ulike formål på land i gjeldene plan.  Etter Fylkesmannens vurdering er det satt av unødvendig 
store områder, uten at et utbyggingspress eller behov er godt begrunnet.   
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Videre er det stilt plankrav for alle utbyggingsområder, noe som vil være både kostbart og 
tidkrevende å gjennomføre både for en tiltakshaver og for kommunen som planmyndighet.  
Fylkesmannen reiser spørsmål om ikke andre virkemidler for å styre utbyggingen kan anvendes, for 
eksempel pbl § 11-10 nr. 1. En slik revisjon kan være krevende og omfattende og bør gjøres i en 
snarlig revisjon av planforslaget. Kommunen må selv ta stilling til den videre forvaltningsmodellen, 
men Fylkesmannen erfarer at en reguleringsplanprosess er den best egnede for helhetlige 
vurderinger.  En kost/nytte vurdering bør likevel gjøres for de mange byggeområdene med plankrav.  
 
I det alt vesentlige kan Fylkesmannen slutte seg til planbeskrivelse og planbestemmelser. 
Fylkesmannen vil kun kommentere forhold hvor vi har et annet syn enn kommunen, eller ønsker å 
markere tilslutning til kommunens løsninger. 
 
 
 
Planbeskrivelse med konsekvensutredning: 
Rambøll har bistått kommunen i arbeidet med planen.    
 
Etter Fylkesmannens vurdering er ikke konsekvensutredningen tilstrekkelig avklarende til å ta 
endelig stilling til de foreslåtte nye byggeområdene. Formålene er uavklart.  Det må derfor foretas 
nærmere vurdering av et KU-krav for hvert enkelt område i samband med reguleringsplanprosessen 
når det er avklart hvilket formål eller kombinasjoner området skal ha. Kommunen har selv indikert 
usikkerhet for enkelte tema i konsekvensutredningen og dermed også reist spørsmål om et område 
lar seg realisere eller ikke, eventuelt at enkelte formål ikke kan tilrås, for eksempel BA_F10 hvor 
industri kan være til langt større ulempe enn et turistanlegg for fuglelivet.   
 
 
2.1 Nasjonale føringer 
Planbeskrivelsen må oppdateres og suppleres med følgende: 

 Nasjonale forventninger til regionale og kommunal planlegging, datert 14.05.19 
 Rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling 
 Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging og klimaspørsmål, datert 

28.09.18. 
 
 
2.3 Kommunale føringer og målsettinger 
Fylkesmannen kan slutte seg til kommunens intensjoner og ser at det er koblinger mellom 
samfunnsdelen og arealdelen. 
 
Reindrift er en stor og viktig næring i Lebesby kommune.  Det er derfor viktig at hensynet til 
reindriftsnæringen ivaretas når ulike utbyggingsformål skal lokaliseres.  Kommunens opplegg for 
medvirkning har også inkludert berørte reinbeitedistriktene, slik at det er lagt til rette for dialog med 
næringen selv. 
 
 
4.1 Planforslaget oppsummert. 
Fylkesmannen reiser spørsmål om behovet for så mange og så store områder til utbygging, for 
eksempel på Kunes.  Etter Fylkesmannens vurdering er ikke Statlig planretningslinje for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging, SPR SBAT, vektlagt i tilstrekkelig grad.  På Kunes er det for 
eksempel flere områder som kan fortettes eller utvides uten å ta i bruk nye områder.  Imidlertid vil 
Fylkesmannen vektlegge det kommunale selvstyret og ikke gå mot de mange nye 
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utbyggingsområdene.  Fylkesmannen vil anbefale at kommunen evaluerer behovet for 
byggeområder og ser på mulighetene for fortetting, mindre utvidelser og høyere arealutnyttelse i 
samsvar med SBAT.  Kommunen bør også se på andre virkemidler enn reguleringsplan for å bygge 
ut områder. 
 
Det er prisverdig at kommunen har innarbeidet tidligere massetak i arealplanen og stilt krav om 
reguleringsplan.  Dette gir anledning til både og drive massetakene i en overskuelig periode på gitte 
vilkår, men også stille krav om en landskapstilpasset avslutning av driften.  Ut fra landskapsestetiske 
hensyn er dette et godt plangrep. 
 
Kommunen innarbeider også sjøarealene i planen og får dermed en helhetlig arealplan for 
kommunens land- og sjøarealer.  Dette er et godt grep for å koordinere virksomhet på land og sjø, 
for eksempel behov for havnearealer, hytteområder mm med lokalisering av et oppdrettsanlegg.  
Dette er et gunstig grep for både næringen og innbyggerne. 
 
 
4.2. Bebyggelse og anlegg. 
Kommunen åpner for kombinasjoner av formål og utsetter dermed en avklaring til det skal 
utarbeides en reguleringsplan for området.  I praksis har kommunen utsatt alle reelle avklaringer til 
det skal utarbeides en reguleringsplan tilpasset det aktuelle formålet.  Dette kan gi liten 
forutsigbarhet avhengig av hvilke formål som skal kombineres.  Foreliggende 
konsekvensutredningen blir ikke tilstrekkelig avklarende i forhold til formål, og det kan dermed være 
behov for ytterligere utredninger når en plan skal lages, for eksempel krav til sikker byggegrunn, 
støy. For Fylkesmannen blir det vanskelig å gi en endelig avklarende tilslutning eller frarådning til nye 
byggeområder på foreliggende KU.  
 
Et vilkår for å akseptere de nye byggeområdene, er at det kan komme krav om å avsette areal til 
andre formål enn byggeformål i reguleringsplanprosessen, for eksempel grønnstruktur, LNFR-
formål, for eksempel BN_F5. 
 
Fylkesmannen tar til orientering den foreslåtte lokaliseringen og omfanget av de ulike formålene, 
men reiser spørsmål om behovet for så mange nye og store områder. Det er allerede satt av mange 
områder i gjeldene arealplan hvor behovet for utbygging kan dekkes.  Kommunen har evaluert noen 
eksisterende utbyggingsområder og justert disse, enten ved formålsendring eller ved 
grensejusteringer, men kommunen bør foreta en ytterligere evaluering med sikte på å finne det 
reelle utbyggingsbehovet.  Dette er et viktig grep i en revisjon av kommuneplanens arealdel.  
 
 
4.4.2 LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse. 
Kommunen foreslår å kombinere disse tre formålene, noe som kan være krevende med tanke på 
kriterier for utbygging og mulige kombinasjoner. 
 
Fylkesmannen tar til orientering kommunens ønske om kombinasjonsmuligheter. For å ivareta 
utbygginger i spredtbygde strøk i Lebesby kommune, kan dette være et riktig grep. Men i andre 
kommuner i Troms eller Finnmark vil en slik kombinasjon ofte bli frarådd.   
 
 
4.5.2 Akvakultur. 
Lebesby kommune ønsker å legge til rette for akvakulturnæringen. Fiskeri og akvakultur er to viktige 
næringer i kommunen. Kommunen har tatt en gjennomgang av eksisterende lokaliteter på bakgrunn 
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av driftserfaringer.  Miljøaspektet vektlegges tyngre i dette planforslaget.   Kommunen har tatt ut 
områder som ikke ansees egnet og lagt inn justeringer av områder som skal videreføres.  Videre er 
fire nye lokaliteter innarbeidet. 
 
 
 
Arealformål: 
 
BA_F4 Storsteinhøgda 
Dette er et tidligere avfallsdeponi som skal åpne for etablering av motorcrossbane.  Gjenbruk av 
tidligere deponier kan være krevende, og mulige kombinasjoner og tiltak må avklares i samband 
med reguleringsplanen for området. 
 
 
BA_F10 Holmeidet næringsområde 
Kommunen peker på aktsomhetsforhold som må avklares gjennom arbeidet med en 
reguleringsplan.  Flere formål kan være aktuelt, herunder reiselivsaktivitet og industri. Fylkesmannen 
vil særlig trekke fram områdets verdi for flere fuglearter som vil gi føringer og begrensninger når en 
reguleringsplan skal utarbeides.  Fylkesmannen vil frarå kommunen å lokalisere industrivirksomhet i 
området av hensyn til rødlisteartene. 
 
 
BN_F1 og BN_F2 Kalak industriområder.  
Det går ikke fram av plandokumentene hvorfor området er delt i to med samme formål.  Kommunen 
bør vurdere å slå sammen områdene til et stort industriområde.  Det gir muligheter for 
differensiering og det må utarbeides kun en reguleringsplan.  
 
 
BN:_F5 Kunessletta industriområde 
Dette er et større område med et formål som kan påvirke naturmangfold på en negativ måte.  
Kommunens egen konsekvensutredning peker på flere negative momenter som kan tale mot en 
etablering.  Hensynet til naturkvaliteter vil være størst ned mot sjøen og mot vest mot elva. Dette 
kan føre til at Fylkesmannen stiller krav til formål ned mot sjøen og mot vest i arbeidet med en 
reguleringsplan.   
 
Også landskapsestetiske momenter bør vektlegges i vurderingen av mulig etableringer.  Selve 
grussletta er åpen og med lite vegetasjon slik at etableringer vil vises godt i landskapet.  Elvesletter 
er også en viktig naturtype, slik at utbygginger må gjøres med aktsomhet for å ta vare på denne 
naturtypen.  Det er registrert to plantearter som er livskraftig, strandarve og finnmarkssiv sammen 
med myrsnipe som ikke er truet i selve planområdet. Rett utenfor i Storfjorden er det registrert 
fuglearter som ærfugl som er nær truet og krykkje som er truet på norsk rødliste. Det er også 
observert mange andre sjøfugler og arter mellom utløpet av Storelva og Kunes. Dette indikerer at 
strandlinjen her er et viktig trekk- og rasteområde for mange fuglearter. Langs Storelva, vest for 
planområdet, er det registrert naturtypen stor elverør som ikke truet. Her finnes også karplanten 
klåved som er nær truet på norsk rødliste. 
 
Behovet for dette området er ikke særlig godt angitt, og Fylkesmannen vil anbefale at området tas ut 
og arealet avsettes som LNFR.  Areal til næringsbebyggelse og industribebyggelse kan etableres på 
andre steder på Kunes, alternativt andre steder i kommunen.  
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LS_F2 Øvrejord – utvidelse 
Det er satt av 154 da for fire eksisterende enheter og foreslått 2 nye enheter til bolig/fritid/næring. 
Arealet er dyrkbart, og Fylkesmannen reiser spørsmål om omfang og lokalisering.  Området bør 
reduseres ut fra hensynet til jordvern, landbruksnæringen og SBAT. 
 
 
LSF_F7 Indre Larsvika 
Planområdet ligger innenfor Reinbeitedistrikt 14 Spierttanjarga (helårsbeite). Området benyttes som 
vår, sommer/høstbeite og kalvingsland. 
 
Nord for Lille Porsangen er et forholdsvis inngrepsfritt område. Slike områder er svært sentrale for 
reindriften, spesielt om våren da området er veldig godt egnet for simler med nyfødte kalver. 
Kalvingsland er definert som særverdiområde for reindriften da reinen på denne tiden av året er 
svært sårbar for forstyrrelser.  
 
Det er gjennomført omfattende studier og forskning som har vist at rein, og da særlig grad 
simleflokker, reduserer bruken av områder som ligger i nærheten av ulike fysiske inngrep og 
at rein reduserer bruken av områder i en avstand på inntil 2,5-10 km fra inngrepsområder. 
 
Hytteutbygging i området vil innebære for menneskelig aktivitet og økt ferdsel. Kalvetunge og 
kalvende simler, samt kalvesimler i pregningstiden, vil ved forstyrrelse kunne kaste/forlate kalven. I 
tillegg til at dette er en dyrevelferdsmessig problemstilling, er det selvfølgelig en utfordring som vil 
forringe reindriftens produksjon og dermed økonomi.  
 
Ut fra hensyn til reindriftsinteressene må området LSF_F7 Indre Larsvika tas u av planen og arealet 
avsettes som LNFR. 
 
I tilknytning til vår reindriftsfaglige kommentar til Indre Larsvika, vil Fylkesmannen reise spørsmål 
ved omfang og lokalisering av områdene LSF_1 – 5 ved Tømmervika fra gjeldene arealplan.  
Kommunen anbefales å evaluere behovet og se på mulighetene for fortetting i noen av områdene 
og ta ut enkelte områder uten hyttebebyggelse.  I LSF_3 er det ikke noen hytter, og dette området 
bør avsettes som LNFR av hensyn til både reindrift og landskap. 
 
 
Planbestemmelser: 
Planbestemmelsene er omfattende og Fylkesmannen kan i hovedsak slutte seg til forslaget. 
Med utgangspunkt i H2/14 Retningslinjer for innsigelser i plansaker etter plan- og bygningsloven, vil 
Fylkesmannen være tilbakeholden med å reise innsigelser til uklarheter eller mangler i 
planbestemmelsene.  Uklarheter eller mangler må alltid justeres for å oppfylle nødvendige krav.   
 
Fylkesmannen vil kun kommentere bestemmelser som må justeres for å være presise nok, eller der 
de er mangelfulle. 
 
 
1.1.2 Krav om detaljregulering. 
Det er kun de nye områdene hvor det er satt plankrav.  I retningslinjene til punkt 2.1 listes det opp 
områder som skal videreføres.  Det må settes plankrav også for disse områdene, BA_1-17. 
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1.1.3 Unntak fra plankrav. 
Unntaket angis i punktene a) 1-4.  Det er et vilkår at de områdene hvor unntaket skal gjelde er satt av 
i plankartet med et formål.  Fylkesmannen vil frarå at det gis for mange unntak i områder hvor det 
skal utarbeides en reguleringsplan.  Erfaringer viser at det kan bli vanskelig å oppfylle krav til 
etablering av veger, vann, lekearealer etc i boligfelt, jfr 2.2.1 a) og b).  Kommunen bør vurdere å 
innarbeide vilkår for utbygging av infrastruktur i boligområdene slik at eventuelt alle må ta sin del i 
felleskostnadene ved opparbeidelse av infrastrukturen uansett tidspunkt for framtidig planprosess 
og utbygging.  I punkt 2.2.3 Uteoppholdsarealer og 2.2.4 Lekeplasser stilles det vilkår som 
Fylkesmannen slutter seg til.  Dette er vilkår som må innarbeides når det utarbeides en 
reguleringsplan. 
 
I punkt b) må det klargjøres hva som er tillatt som et unntak fra plankrav.  Unntaket kan ikke gjelde 
for de massetakene det er satt plankrav til.  
 
 
1.2 Utbyggingsavtaler. 
Fylkesmannen erfarer at utbyggingsavtaler er et effektivt virkemiddel for å få realisert 
utbyggingsprosjekter.  Kommunen anbefales å bruke utbyggingsavtaler aktivt, særlig i tettbygde 
strøk. 
 
 
1.5.8 Risiko og sårbarhet punkt c) skred, geoteknikk og grunnforhold. 
Det er ikke tilstrekkelig at skredfare og stabilitet i grunnen skal vurderes før tillatelse gis.  Sikker 
byggegrunn skal utredes av kompetent fagmiljø og eventuelle avbøtende tiltak skal være innarbeidet 
i planbestemmelser til en reguleringsplan eller ved søknad om utbygging i LNFR-områdene.  
 
 
2.1.1 Tillatt bruk. 
I samtale med Lebesby kommune er det avdekket at mangler videreføring av plankrav for 
byggeområdene fra godkjent arealplan.  De nevnte områdene er listet opp i retningslinjer til denne 
bestemmelsen.  Det må innarbeides plankrav for områdene BA_1-17, jfr bestemmelse 1.1.2 hvor det 
listes opp områder med plankrav. 
 
 
2.5.2 Massetak 
Det er uklart om det stilles plankrav også til de eksisterende massetakene i gjeldene plan.  Dette 
gjelder områdene BRU_1-4.  Fylkesmannen stiller plankrav også for massetak som videreføres fra 
gjeldene plan slik at det er lik håndtering av kommunens massetak. 
 
Fylkesmannen kan ikke tilrå de volum og arealgrensene som angis i punkt a).  Både volum og areal 
må justeres ned og tilpasses spesifikt det enkelte massetaket.  Med såpass generelle høye verdier 
kan det gå lang tid før et plankrav slår inn for et område, og dermed vil ikke kommunens intensjoner 
om å få bedre styring med massetakene slå inn. Direktoratet for mineralforvaltning kan gi råd om 
videre drift og avslutning. 
 
 
2.8 Gravlunder 
Fylkesmannen anbefaler at det utarbeides reguleringsplaner for fremtidige gravlunder, BGU_F1-4. 
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Fylkesmannen har ingen merknader til omfang og lokalisering.  Det er ofte krevende prosesser å 
avklare gravlunder, slik at kommunens syn på formålet er avgjørende. 
 
 
4.2. Generelt om spredt bebyggelse i LNFR 
I utgangspunktet vil Fylkesmannen tilrå en mer formålsstyrt utbygging, for eksempel kun til hytter 
eller kun til boliger.  Dette er viktig der særinteresser berøres stekt, for eksempel hensynet til «L» 
hvor jordvern og landbruksinteressene må ivaretas. Det er erfaringer for at hytter og aktiv 
jordbruksdrift kan føre til konflikter og vansker med å drive arealene, for eksempel ved spredning av 
gjødsel eller ved beiting.  
 
Fylkesmannen vil imidlertid vektlegge kommune ønske om en kombinasjons utbygging og tar 
løsningen til orientering. Det er et spørsmål om å legge til rette for utbygging i en kommune som har 
utfordringer med å holde bosettingsmønster og folketall oppe.  
 
Lokaliseringskriteriene må justeres noe.  I bestemmelse 4.2.1 b) må størrelsen på naustet angis 
entydig og i samsvar med kriterier angitt i planbestemmelse 4.4.3.  Videre må det også innarbeides 
at det ikke kan bygges på dyrkbar mark i planbestemmelse 4.2.1 c).  Det nasjonale hensynet til 
jordvern må også vektlegges i kommuneplanen for Lebesby kommune.   
 
 
5.2.3 Akvakultur 
Det er uklart om kommunen har lagt plankrav på de nye akvakulturområdene, VA_F1-10. Videre om 
et plankrav stilles for områder som videreføres fra gjeldene plan, VA1-12, jfr planbestemmelse 1.1.1 
Generelt plankrav.  Områdene er ikke angitt i planbestemmelse 1.1.2.  
 
Konsekvensutredningen er ikke uttømmende og det kan være hensiktsmessig å stille krav om 
reguleringsplan for områdene for å ivareta berørte interesser gjennom formål og bestemmelser. 
 
Fylkesmannen har ingen merknader til vilkårene som er listet opp i planbestemmelse 5.2.3. 
 
 
6. Hensynssoner. 
Lebesby kommune har et begrenset jordbruk.  Produksjonsgrunnlaget, herunder både oppdyrket og 
dyrkbar mark kan innarbeides i plankartet som en hensynssone Kjernområde landbruk iht. pbl. § 11-8 
nr. c).  Dette kan gi viktig informasjon om arealer hvor jordvern bør vektes tungt i forhold til andre 
utbyggingsinteresser.   
 
Det er også viktig at kommunen har oversikt over hvilke reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, 
jfr pkt 6.4.1.  Kommunen bør evaluere alle reguleringsplanene og sikre at det er nødvendig 
samstemmighet mellom kommuneplanens bestemmelser og den enkelte reguleringsplan.  Eldre og 
uegnede planer bør enten oppdateres med nye bestemmelser eller tas ut av kommuneplanens 
arealdel. Under alle omstendigheter vil kommuneplanens bestemmelser gjelde foran eldre 
reguleringsplan med mindre annet er spesielt nevnt. 
 
 
100-meters beltet langs sjø. 
Byggegrensen langs sjø er ikke angitt i plankartet.  Dette innebærer at det er uavkortet byggeforbud i 
100 meters beltet langs sjø, jfr pbl §-8. 
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Plankart. 
Plankartet har flere tekniske mangler som må justeres for å oppnå nødvendig SOSI-standard.  Men 
arealbruken, herunder både nye områder og videreføring av områder fra gjelden plan, er klart 
framstilt og gir god oversikt. 
 
Statens kartverk tilbyr en SOSI-kontroll på kartet. Fylkesmannen tilrår derfor kommunen om å 
innlede et samarbeid med Statens kartverk for å rette opp manglene.   
 
 
 
 
Fylkesmannen stiller seg til rådighet for spørsmål og drøftinger i det vider arbeidet med planen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Elisabeth Vik Aspaker  
fylkesmann 

  
 
Per Elvestad 
Assisterende Justis. og kommunaldirektør  
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