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Høringsuttale lse - søknad om punktfeste for nausttomt i Ifjord

Fylkesmannen viser til brev datert 20. november, mottatt av oss den 27. november.

Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av naust.

I kommuneplanens arealdel er omsøkt area l avsatt til LNF - B (spredt bebyggelse) hvor det
ikke tillates oppføring av bygg/anlegg nærmere sjøen enn 25 meter. Søknaden skal derfor
behandles som en dispensasjonssøknad etter plan - og bygningslovens kapittel 19 .

Innledningsvis vil vi minne om at komm unen må vurdere om søknaden oppfyller vilkårene for
å kunne gi dispensasjon. Vilkårene framgår av plan - og bygningsloven § 19 - 2. Blant annet
kreves det at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig
tilsidesatt, og det må også fo religge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.
Kommunen må også vurdere presedensen av et eventuelt positivt vedtak.

Omsøkt nausttomt ligger innenfor et viktig område for biologisk mangfold i følge
Miljødirektoratets Naturbase. Lokaliteten Vesterbukt ble kartlagt i 2009, 12 år etter at
kommuneplanens arealdel ble vedtatt. Lokaliteten omfatter brakkvannsdeltaet som er dannet
der Ifjordelva munner ut i Laksefjorden. Se mer informasjon i vedlagt faktaark.

Naturmangfoldloven § 7 pålegger offe ntlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger i henhold
til lovens §§ 8 - 12 i sine besluttende vedtak. dette gjelder også i denne saken

Intensjonene med byggeforbudet i 100 - metersbeltet er i følge forarbeidene til plan - og
bygningsloven å sikre allmenn fe rdsel, friluftsliv og rekreasjon, vern av biologisk mangfold og
kulturminner og ivareta estetikk og landskap (byggegrense satt til 25 meter i omsøkt
område). Ut fra de store bruks - og verneinteressene som er knyttet til 100 - metersbeltet langs
sjøen er det spesielt viktig at det ikke åpnes for nye inngrep og tiltak her uten at kunnskapen
om disse interessene er tilstrekkelig.

I Fylkesplan for Finnmark 2006 - 2009 (11) der det heter i retningslinjene for naturvern:

«vi forventer:
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At strandområder langs sjø er, elver og vann sikres mot inngrep. Dette er aktuelt når
strandområdene er viktige i rekreasjonssammenheng eller har verdier knytta til
biologisk mangfold.»

Spredt og planløs utbygging i strandsonen vil i sum og over tid være uheldig for
allmennhetens f erdsel og friluftsliv.

Vi minner om at kommunen i henhold til § 28 - 1 i plan - og bygningsloven, har en selvstendig
undersøkelsesplikt med hensyn til farlige forhold. Undersøkelsen kan gjøres gjennom en
systematisk risiko - og sårbarhetsanalyse.

Det er i NVE Atlas ikke beregnet flomvannskurve for de aktuelle vassdragene. Vi ber derfor
om at det settes av soner på minimum 20 m eter langs bekk og 50 - 100 m eter langs elv for å
dekke områder med potensiell flomfare, jf. NVEs anbefalinger. Tomta der hytte og naus t er
tenkt oppført vil havne innenfor området som må anses som spesielt flomutsatt.

Etter hva Fylkesmannen kan se ligger strandenga som søkes bebygd svært lavt i terrenget,
og vil etter beregninger av havnivåstigning ligge i fareområde. I DSBs veileder
« Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i kommunal planlegging» tilgjengelig på
klimatilpasning.no presenteres kommunevise beregninger for havnivåstigning og stormflo.
For Lebesby kommune vil sikkerhetsklasse 2 (200 år) for havnivåstigning og storm flo (uten
bølgepåvirkning) basert på disse beregningene bli 280 cm over dagens havnivå.

Fylkesmannen vil med bakgrunn i fare for naturskade (avstand til vassdrag og høyde
over havet), samt strandengas verdi for naturmangfold og funksjon som flomdelta,
fr aråde at Lebesby kommune innvilger dispensasjonen.

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) også høres i denne saken. NVE skal som
høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, flom - , erosjon - og skredfare samt
energianlegg blir innarbeidet i arealp laner og enkeltsaker etter plan - og bygningsloven.
Vi ber kommunen sende saken til NVE sitt regionkontor i Narvik for høring, og at dette
innarbeides i kommunens saksbehandlingsrutiner i lignende saker.

Fylkesmannen ber om å bli orientert om kommunens ved tak i saken.

Med hilsen

Christer Michaelsen
fung. fylkesmiljøvernsjef

Harriet Reiestad
rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift .
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