
Til kommunestyret i Lebesby ved ordfører. 

 

Innsigelse til sak 16/900:  

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET I LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Det vises til SalMars søknad om dispensasjon fra bygge- og delingsforbudet, tilleggsopplysninger fra 

SalMar i brev av 8. juni 2016, samt rådmannens saksfremlegg til kommunestyret. Det vises også til 

vår innsigelse til formannskapet av 6. juni 2016. 

Vi vil med dette komme med ny innsigelse mot dispensasjon slik det er omsøkt, samt supplerende 

synspunkter til rådmannens saksfremlegg og SalMars tilleggsopplysninger. 

Lebesby kommunestyre har vedtatt et midlertidig forbud mot tiltak i sjø, på bakgrunn av at 

revidering av kystsoneplanen er under arbeid. Videre legges det til grunn i rådmannens forslag til 

vedtak at det kan gis dispensasjon fra nevnte midlertidige forbud dersom tiltaket ikke vanskeliggjør 

planarbeidet. Det medfører riktighet at slikt samtykke kan gis i henhold til plan- og bygningsloven § 

13-1 annet ledd. Denne bestemmelsen gir derimot ikke kommunestyret hjemmel til å gi fritak fra det 

generelle utredningskravet i kapittel 4 i samme lov, eller dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan. 

For tiltak «som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan», jfr. § 

12-1. Dette er et absolutt krav, med mindre man faller inn under de definerte unntak gitt i tredje ledd 

tredje setning. Dette gjelder ikke for aktuelle søknad. Tiltak av slik karakter som oppdrettsvirksomhet 

vil altså kreve reguleringsplan i henhold til § 12-1. Kystsoneplan foreligger, og er under revidering. 

Foreliggende kystsoneplan kommer dermed til anvendelse i dette tilfellet, hvor det omsøkes 

dispensasjon fra midlertidig forbud. 

Dersom kommunen ønsker at spesifikke områder skal åpne for akvakultur, er det to muligheter for 

kommunen å legge til rette for det. Det ene – hovedregelen - er å regulere spesifikke områder for 

akvakultur. Dette er ikke tilfelle for de omsøkte lokalitetene, de er ikke regulert for akvakultur i 

gjeldende kystsoneplan. Den andre metoden er å definere områder som flerbruksområder iht. plan- 

og bygningsloven § 11-7 nr. 6, som sier at kommunene kan regulere enkelte områder for «ferdsel, 

farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder hver for seg eller i kombinasjon», og 

uttrykkelig definere akvakultur som en av disse flerbruks alternativene. (FFF område vs. FFFA 

område.) Av gjeldende kystsoneplan fremkommer det at de omsøkte lokalitetene er regulert som 

flerbruksområde, men akvakultur er ikke spesifikt omfattet. I praksis ser man imidlertid at kommuner 

likevel anser slike flerbruksområder for også å omfatte mulig akvakulturvirksomhet selv om dette 

ikke er gjort uttrykkelig. Dette er en meget tvilsom praksis. Det har sin bakgrunn i at 

akvakulturvirksomhet krever en helt annen utredningsprosess av annen omstendighetskarakter enn 

øvrig flerbruksvirksomhet.  

For en hensiktsmessig og tilsiktet kystsoneplan vedtatt av kommunens folkevalgte, er det nødvendig 

å uttrykkelig innta akvakultur som del av et flerbruksområde dersom dette er ønskelig, og ikke tillate 

akvakultur i flerbruksområder hvor dette ikke er spesifikt vurdert. Dette er særlig viktig i en 



kommune som Lebesby, hvor der finnes tungtveiende interesser som skal ivaretas i kystsoneplanen, 

og som potensielt kan fortrenges eller innskrenkes av oppdrettsvirksomhet.  

Det fremgår videre av akvakulturlovens § 15 første ledd bokstav a at lokalitetstillatelse ikke kan gis 

når dette er i strid med «vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven». Dette innebærer altså at 

en søknad om lokalitetstillatelse skal avslås dersom kommunens kystsoneplan regulerer det aktuelle 

arealet til et formål som er uforenelig med akvakultur.  

Området mellom Kifjordneset og Djupvika er i kystsoneplanen regulert for lagringsplass for sei 

(langtidslagring). Slik lagring vil ikke være forenlig med lakseoppdrett, da det foreligger et krav om at 

«Merder for restitusjon og mellomlagring skal plasseres minst 2,5 kilometer fra akvakulturanlegg.» Se 

forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, § 93. 

Lebesby kommune kan etter dette ikke gi dispensasjon med hjemmel i § 13-1 annet ledd slik det 

fremkommer av rådmannens forslag. 

I alle tilfelle bør det ikke gis dispensasjon eller tillatelse på annet grunnlag for oppdrettsvirksomhet i 

de aktuelle områdene. 

Øvrige interesser og hensyn i de aktuelle områdene er ikke vurdert. Kommunestyret som folkevalgt 

organ må kjenne sitt ansvar og søke kunnskap om tiltakets mulige innvirkning på eksisterende 

interesser i området. Det er ikke innhentet uttalelser i form av høring eller annet fra kommunens side 

i denne saken. Både kommune og fylke har et selvstendig ansvar i denne sammenheng. 

 

I tillegg til oppdrettsvirksomhetens konflikt med lagringsplass for hvitfisk som nevnt, vil oppdrett ved 

disse lokalitetene være i direkte konflikt med tradisjonelt sjølaksefiske i fjorden. Sjølaksefisket i 

Laksefjorden har et sterkt rettsgrunnlag, både i form av grunneierrett, men også alders tids bruk og 

sedvane. Finnmarkskommisjonen har i rapport 6 uttalt at lokalbefolkningen har en selvstendig rett til 

å drive laksefiske på bakgrunn av alders tids bruk. Med henvisning til de vurderinger som ligger til 

grunn for kommisjonens konklusjon, vil slik rett mest sannsynlig også kunne slås fast for laksefisket 

rundt de omsøkte lokalitetene i denne saken. Slik rett til å drive sjølaksefiske i Laksefjorden 

innebærer også en rett til å nekte annen bruk og aktivitet som virker innskrenkende på muligheten til 

å utøve laksefiske. Dette følger av alminnelig norsk tingsrett.  

 

Det minnes også om at kommunens hjemmel for forvaltning av naturressurser, herunder alt liv i 

havet, er betinget av at det skjer innenfor rammene av lov 19. Juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

naturens mangfold (naturmangfoldloven).  

 

I lovens formål er det fremhevet at (§ 1) “Lovens formål er at naturen (…) tas vare på ved bærekraftig 

bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og 

i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.” Her er samisk kultur spesielt nevnt. I Lebesby 

kommune vil sjølaksefisket være det mest sentrale tiltak for ivaretakelse for samisk kultur etter 

denne lov. Kommunen må derfor særlig vurdere hvordan kommunen ivaretar grunnlaget for samisk 

kultur ved eventuell tillatelse til konkurrerende bruk. Denne vurderingen må fremkomme av et 

eventuelt vedtak. Samme prinsipp er fastslått i plan- og bygningsloven § 3-1. Lebesby kommune må 

ta innover seg at de har et særlig ansvar for å ivareta sjølaksefisket i kommunen ved positivt å legge 

til rette for næringen. Dersom de omsøkte lokalitetene blir realitet vil de få sjøsamiske laksefiskerne 



som er igjen i området presses til å avslutte sitt virke. De har sine tradisjonelle lakseplasser i området 

som har gått i arv gjennom generasjoner.  

Lebesby kommune har også et ansvar for det øvrige tradisjonelle konvensjonelle fiskeriet i 

kommunen. Det foreligger mye erfaring med at åpne oppdrettsanlegg er en trussel mot både 

laksestammene og øvrige fiskeslag i fjordene hvor lakseoppdrett foregår. Eksempler er spredning av 

parasitter, rømming, men også forurensning av havbunn, og fortrengning av andre gytebestander i 

området. I Laksefjorden er blant annet torskebestanden under vekst etter å ha vært nærmest 

utryddet over lengre tid. Fjordfiskerne i området har varslet om at oppdrettsanlegg fører til en 

nedgang i torsk- og seibestanden, basert på direkte erfaring etter at oppdrettsmerder ble etablert i 

Eidsfjorden. Dette understøttes av erfaring fra andre steder, som viser at gytetorsken forsvinner fra 

fjorder med oppdrettsvirksomhet, især dersom strømforhold og andre avgjørende forhold ikke er 

tatt nøye i betraktning når lokalitetene er utpekt. Det fortelles også at det er fanget torsk med lus. 

Laksefiskerne i området beretter om økt lakselus og om fisk som er negativt influert av 

oppdrettsavfall. Det er snakk om laks som er unaturlig illeluktende. Vanligvis spiser måsene rester av 

fisk, men ikke den fisken som åpenlyst har spist oppdrettsavfall. 

Også annen bruk som inngår i slik flerbruksområde vil innskrenkes og delvis fortrenges av 

lakseoppdrett. Det gjelder fortrinnsvis fritidsfiske, da den begrensede bestand som vil bestå ikke vil 

være egnet som menneskeføde. Befolkningen vil ikke spise fisk som er tatt opp nært 

oppdrettsmerder.  

Laksefiskernes og fjordfiskernes og andres erfaringsbaserte kunnskap skal legges til grunn av 

kommunen. Av naturmangfoldloven § 8 annet ledd slås det fast at kommunen ved all forvaltning av 

naturressursene må innhente og legge til grunn, og særlig vektlegge lokal erfaringsbasert kunnskap. 

Denne vurderingen skal også fremkomme av kommunens vedtak i henhold til § 7 samme lov. 

“Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, 

herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen 

etter første punktum skal fremgå av beslutningen.” Dersom slik vurdering uteblir, vil det foreligge 

saksbehandlingsfeil fra Lebesby kommunes side. 

 

Samme lov slår også fast et føre-var prinsipp (§ 9), som kommunen helt sikkert er kjent med. Denne 

bestemmelsen kan vanskelig anses å ikke komme til anvendelse i et tilfelle hvor man ikke har gjort et 

godt utredningsarbeid av mulige konsekvenser. Slik denne søknaden om dispensasjon må kunne 

kjennetegnes som. Bevisst bevaring av biologisk mangfold er viktig i et område som allerede er 

skadet av oppdrettsnæringen.  

SalMar viser i sitt brev til kommunestyret av 080616 til at de ikke skal øke produksjon eller biomasse i 

Lebesby, men flytte lokaliteter. Flytting av lokaliteter vil alltid innebære at økte arealer beslaglegges, 

ved at livet i de forlatte lokalitetene med den utvidede påvirkede omkrets ikke vil være restituert før 

en viss tid er gått.  

SalMar viser videre til at de omsøkte lokalitetene er avgjørende for ivaretakelse av deres 17 

arbeidsplasser. SalMars aktivitet har store negative konsekvenser for en rekke andre arbeidsplasser 

slik det allerede er vist til, herunder fjordfiskere og sjølaksefiskere. SalMars aktivitet er i tillegg til stor 

ulempe for øvrige innbyggere i kommunen, herunder grunneiere og hytteeiere i nærhet til oppdrett. 

Videre har oppdrett uante konsekvenser for livet i havet i et større geografisk område i Laksefjorden.  



Fiskerinæringen i Laksefjord er i vekst. Lebesby kommune må være beredt og støtte vekst innenfor 

en slik bærekraftig næring, og være bevisst sin tillatelse til konkurrerende bruk. SalMars avhengighet 

av å stadig ta i bruk nye lokaliteter for å kunne opprettholde de begrensede arbeidsplassene viser i 

seg selv av næringen ikke er bærekraftig. Nettopp fordi forurensede lokaliteter tilbakelegges når nye 

tas i bruk.  

SalMar viser også til at de følger strenge miljøkrav i sin virksomhet. Erfaring viser likevel at SalMars 

søppel og avfallshåndtering både fra båt, merder og fra land ikke er tilfredsstillende for oss som er 

innbyggere her.  

I kraft av å være grunneiere i Laksefjorden, fjordfiskere og laksefiskeberettigede i umiddelbar nærhet 

av de aktuelle lokalitetene, stiller vi oss derfor sterkt mot tillatelse til oppdrettsvirksomhet slik det 

her er omsøkt. Vi stiller oss primært mot at kommunestyret har hjemmel til å gi slik dispensasjon som 

omsøkt ettersom gjeldende kystsoneplan ikke uttrykkelig regulerer områdene for oppdrett. 

Subsidiært stiller vi oss mot slik dispensasjon og ber kommunen opprettholde forbudet mot tiltak, og 

stiller oss i den sammenheng bak Kjøllefjord Fiskarlags innsigelse.  

 

 

 

 

Kjøllefjord 21.06.2016 

 

 

Torleif Einarsen 

Berglijoth Einarsen  

Lovise Einarsen 

Laila Ingebrigtsen 

Veronje Ingebrigtsen 

Odin Hansen  

Stein Mauseth 

Hjørdis Mauseth 

Rolf Malvind Jensen 

Gunnar Jensen 

Arne Willy Olsen 

Olaf Hilberg Johnsen 

Ruth Mikalsen 

Harald Mikalsen 

Alfred Olsen 

Geir Olsen 

Rita Strømsnes 

Frode Olsen 

Aina Enochsson 

Ola Enochsson 

 

Lill Bente Ingebrigtsen  

Anje Kathrine Ingebrigtsen 

Morten Klemmetsen 

Alf Olsen 



 

 

 

 

 


