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Innsigelse og merknader - Lebesby mot 2035 KPA - Lebesby kommune - 
Finnmark fylke 
Vi viser til Deres brev datert 12.04.2019 vedrørende overnevnte. Lebesby kommune legger 
kommuneplanens arealdel, som inkluderer både land- og sjøarealene, på offentlig ettersyn 
og høring.  
Vi vil gjerne gi tilbakemelding til kommunen at Kystverket har opplevd arbeidet med 
kommuneplanens arealdel veldig positivt, samt medvirkningen kommunen har lagt opp til. 
Høringsdokumentene er veldig oversiktlig og det er enkelt å se hva som er gjort av 
endringer og hvorfor.  
Kystverket har noen merknader til planen samt én innsigelse. Vi vil gå igjennom disse 
under. 
Innsigelse mot VA_4 og VA_F3 
Kystverket Troms og Finnmark går til innsigelse mot planformål Akvakultur, områder VA_4 
Brattholmen sør og VA_F3 Lille Brattholmen – endring/utvidelse 

Bakgrunn: Akvakulturområdene og hensynssone for farled H130, 
samt farledsstreken (biled) overlapper. Disse to formålene er 
gjensidig utelukkende og går derfor i direkte konflikt med hverandre.  
Akvakulturområdet går samtidig i konflikt med to hvite lyssektorer 
fra sektorlyktene Lebesby (stamneset) og Skjånesodden. 
Dermed vil det, sammen med planbestemmelsene 5.2.1 og 6.1.2 i 
praksis ikke være mulig å etablere et akvakulturanlegg på 
områdene VA_4 og VA_F3.  
Løsningsforslag: En mulighet er å tillate akvakultur i farledsområdet 
og innenfor hvit lyktesektor kun under -20 meter i vannsøylen, men 
vi er usikker på om dette vil være en god løsning. Eventuelt kan en 
også se på muligheten til å sette krav om detaljregulering.  
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Merknad 1: Planbeskrivelse kap. 3 Sjøbasert oppdrett 
Kommunen har valgt å gå bort fra flerbruksområder med akvakultur over til egne 
akvakulturarealer. Kystverket er enig i dette, men samtidig kan store areal som går inn i 
konfliktområder (f.eks. hvit sektor/ferdsel/farled) også medføre uforutsigbarhet. Det å bruke 
flerbruksområder med akvakultur rundt A-området, hvor akvakultur kun tillates i vannsøylen 
(under -25 meter) vil en bedre kunne skille mellom fortøyningsareal og mulig overflate 
areal.  
Merknad 2: Planbeskrivelse kap 4.5.3 Akvakultur  
Det står i beskrivelsen av Lokalitet Lille Brattholmen at tilhørende bestemmelser gir at 
fortøyninger skal plasseres på minst 25 meters dybde. Dette er ikke tatt med i 
bestemmelsene.  
Merknad 3: Generell planbestemmelse  
Kystverket ønsker at en i en generell bestemmelse gir at det tillates både å etablere og 
vedlikeholde navigasjonsinstallasjoner. F.eks: 
Vedlikehold og nyetablering av navigasjonsmerker er tillatt.  

Merknad 4: Planbestemmelse 5.2.1 Ferdsel 
4.1 Formålet Ferdsel er ikke brukt i plankartet og kommunale farleder er heller ikke 
illustrert. Kommunen bør se på muligheten for å illustrere dette i plankartet. 
Bestemmelsen her blir noe forvirrende siden det ikke blir helt klart hva det henvises 
til.  

 4.2 Bestemmelsen for ferdsel bør også inkluderes i bestemmelsen 6.1.2 for farled.  
4.3 Vi anbefaler å ta bort «allmenn» ferdsel. Begrepet allmenn i denne 
sammenheng blir ofte sett på som ferdsel i fritidshensyn. Dette gjelder også 
bestemmelse 6.1.2, hvor det står «allmenn sjøverts ferdsel». Kystverket ønsker at 
det her henvises til ferdsel generelt.  
4.4 Vi ønsker at henvisningen til fortøyninger i hvit lyktesektor flyttes fra 
retningslinjer til bestemmelser, og omformuleres til at fortøyninger i hvit lyssektor 
må ligge på minimum -20 meter dybde. Da trenger en heller ikke å gjøre en egen 
avklaring med Kystverket.  

Merknad 5: Planbestemmelse 5.2.4 Kombinert formål FFNF 
Bestemmelsen skrives at disse aktivitetene tillates, men ingen av disse er søknadspliktig. 
Formålet beskytter disse interessene. 
Merknad 6: Konsekvensutredningen kap 3.14.1 
Dette avsnittet var veldig bra, og hadde også vært veldig informativt i planbeskrivelsen. 
Savnet en beskrivelse av disse områdene i planbeskrivelsen. 
Merknad 7: Plankartet 
Plankartet var for det meste veldig oversiktlig, men ble litt vanskelig å lese der det blir 
veldig tett med formål. Vi savnet også et interaktivt kart, og håper kommunen ser på denne 
muligheten.  
Oppsummering 
Kystverket Troms og Finnmark har gitt 1 innsigelse og 7 merknader til Lebesby kommunes 
arealdel. Vi har vært i dialog med kommunen om dette akvakulturområdet tidligere og 
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varslet om innsigelse ved konflikt med farledsarealet og lyktesektorene, samtidig tror vi 
dette lar seg fint løse i videre dialog.  
Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet, og bare ta kontakt med saksbehandler dersom 
det skulle være spørsmål vedrørende uttalelsen.  
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