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Fylkesmannen i Finnmark 
Statens hus, Damsveien 1,  
9815 Vadsø  

 

Klage på vedtak i sak 21/2016, kommunestyret Lebesby kommune  

I kommunestyret den 22.6.2016, ble det vedtatt (med 9 mot 8 stemmer) en midlertidig 
dispensasjon fra bygge og delingsforbudet i sjø. Sistnevnte ble innført av et enstemmig 
kommunestyre i møte den 24.6.2015.  
Vi stiller oss kritisk til at dette forbudet har blitt tilsidesatt i kommunestyret. Bakgrunnen for 
at vi ønsker at Fylkesmannen skal oppheve sistenevnte vedtak er følgende: 
 

1. Saksbehandling 
I saksbehandlingen fra rådmannen er det utelukkende SalMars syn på saken som har kommet 
fram. I rådmannens stillingsinstruks står følgende: 
1.3 Sikre at det folkevalgte organ gis best mulig grunnlag for å 
* utforme mål for kommunens virksomhet etter innbyggernes behov 
* fordele ressursene slik at de vedtatte mål nås 
* kontrollere at mål virkelig nås 
* vurdere konsekvensene av beslutningene før vedtak fattes  

Erfaringsmessig har realitetsbehandling av lokalitetssøknader i Lebesby kommunen gått i 
favør av søker (i dette tilfellet SalMar AS) ved at kritiske høringsuttalelser har blitt tilsidesatt 
til fordel for ønsket/lovnader om flere arbeidsplasser. Vi finner det høyst beklagelig at andre 
interesser ikke har blitt invitert til en høring i forkant av formannskapets/kommunestyrets 
behandling av denne saken. Dette da mange allerede har vært engasjert i tidligere etableringer, 
og i en sak der de politiske organene skal behandle en sak om dispensasjon fra et enstemmig 
vedtak om bygge- og delingsforbud i sjø i påvente av ny kystsoneplan. Motstanden har likevel 
blitt vist gjennom en rekke innspill/klager fra grunneiere, Sameting, Fiskarlag og 
velforeninger. Resultatet av denne behandlingsmåten har medført at det videre arbeidet med 
kystsoneplanen mest sannsynlig har blitt skadelidende da motsetningene mellom partene er 
ytterligere skjerpet gjennom å utelate en av partene.  

http://www.lebesby.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-22-06-2016.5286410-
372722.html?moteid=3747.b3a2af4a6f 
(Under fanen VIS ligger alle innspill som har kommet i saken, til tross for at en ikke har lagt 
saken ut på høring.) 

 



Rådmann vektlegger nye arbeidsplasser som en mulig følge av at søknaden blir 
realitetsbehandlet, men utelater helt i sin saksbehandling å uttale seg om de miljømessige 
konsekvensene, noe vi mener er påkrevd i slike saker.  
Til sammenlikning har en dispensasjonssøknad fra pbl ved bygging av naust i strandsonen fått 
et slik punkt, og en kan anta at de miljømessige konsekvensene ved bygging/ombygg av et 
naust er mindre enn anlegg med produksjon på henholdsvis 1800 og 3600 tonn biomasse. 

(se vedlegg) 

2. Vedtak lokaliteten Øyra 
For å utdype dette miljøspørsmålet nærmere så ønsker vi å vise til et annet vedtak fattet av 
formannskapet 27.08.2014 ved tildelingen av lokaliteten Øyra hvor nettopp miljøet skal 
vektlegges videre: «Miljøpåvirkninger bør følges tett opp slik at ikke belastningen blir for stor 
i området mht. bunnfauna og fisk/krabbe.» Heller ikke her har kommunen foretatt noen 
undersøkelser, og egne forespørsler til Fiskeridirektoratet viser at det ikke har blitt foretatt 
MOM-B undersøkelser på gjeldende lokalitet. Det er heller ikke fremlagt dokumentasjon på at 
øvrige vilkår gitt ved utslippstillatelse til SalMar AS av 21.10.2014, vedlegg 1, fra 
Fylkesmannen i Finnmark er overholdt.  
Vi finner det derfor uaktsomt å gi dispensasjon til ytterligere en lokalitet i samme område.  

3. Kystsoneplan og planstrategi  
Videre finner vi påfallende og svært betenkelig å benytte den hjemmelen rådmannen bruker 
for å oppheve forbudet; «Dersom kommunestyret ønsker å gi dispensasjon fra midlertidig 
forbud, og dermed åpne oppfor at SalMar kan søke om disse to nye lokalitetene, kan § 13-1, 
2. ledd benyttes: Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir 
gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen.»,  
Dette er etter vårt syn et vesentlig punkt, og det blir ikke drøftet i saksframlegget fra 
rådmannen, noe det heller ikke gjorde på det følgende kommunestyremøtet. 

Bakgrunnen for at en har et bygge- og delingsforbud i sjø er fordi kystsoneplan skal rulleres. 
Allerede i 2013 påpekte Fylkesmannens miljøvernavdeling (fmil) at kystsoneplanen var 
problematisk. Der skrev fmil blant annet: «En reguleringsplan/arealplan blir vedtatt på 
grunnlag av en omfattende politisk prosess, der både statlige og fagmyndigheter og 
offentlighet har medvirket, der arealer og andre naturresurser er veiet mot hverandre. Denne 
dispensasjonen vil gi en direkte konflikt med annen bruk. Det er derfor særdeles viktig at dette 
behandles på en måte som ivaretar interessene til andre brukere.»  Bakgrunnen for denne 
dispensasjonssøknaden var at SalMar ønsket lokaliteten Hovdenakken innenfor 
flerbrukssonen, som da var antatt å være lukket for oppdrett siden kystsoneplanen hadde/har 
egne områder for akvakultur. Men etter medhold i klagesak i Troms fylke antok man at 
flerbrukssonen var åpen for oppdrett. Som fmil sier, her er det en betydelig interessekonflikt. 
Dette er også noe Lebesby kommune er klar over, for i samme kommunestyremøte som 
dispensasjonen fra bygge og delingsforbudet ble gitt, ble også planstrategi med igangsetting 
av kystsoneplanlegging vedtatt.  

Her står det blant annet: 
«I Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Lebesby kommune 2015-2018 er det 
vedtatt å igangsette analyse av kommunens potensielle oppdrettslokaliteter. Fokus for 
analysen er tenkt å være miljøpåvirkning og ulike lokaliteters sårbarhet knyttet til 
rømningsproblematikk. Ifølge Helhetlig ROS skal analysen igangsettes innen utgangen av 
2016. Å legge til rette for en bærekraftig samfunnsutvikling som balanserer bruk og vern 



krever langsiktig arealplanlegging, og involvering av berørte parter fra en tidlig fase. Et 
viktig prinsipp i arealplanlegging er å vurdere ulike verdier, hensyn og behov opp mot 
hverandre.» 

«Kommunens kystsoneplan er ikke oppdatert og derfor gjorde Lebesby kommunestyre et 
vedtak i juni 2015 om bygge- og delingsforbud i Laksefjorden. Det skal gjelde inntil ny 
kystsoneplan er vedtatt. Det er sannsynlig at det ikke vil skje vekst i oppdrettsnæringen i sjø i 
perioden frem til ny plan er ferdig.» 

Til denne har Fylkesmannens miljøvernavdeling skrevet følgende i høringsutspill: 

«Det er viktig å se sammenhengen mellom arealformålene i sjø og tilstøtende arealer på land. 
Fylkesmannen anbefaler at revisjonen av kommuneplanens arealdel også omfatter 
kommunens sjøområder.»   
Under kommunestyrets behandling av  planstrategien for Lebesby kommune opplyste også 
rådmannen at om Fylkesmannen ønsket at planer er i orden framfor å gi dispensasjon. 

Slik vi ser det er det å gi en dispensasjon ikke i tråd med vedtatte planstrategie, hvor en nok 
en gang presiserer at det er et bygge- og delingsforbud i sjø, og det skal gjelde fram til 
kystsoneplanen er vedtatt. 

På bakgrunn av disse argumentene har vi vanskelig for å se at en dispensasjon fra bygge- og 
delingsforbudet i sjø ikke vil vanskeliggjøre det videre arbeidet med kystsoneplanen. 
Hjemmelen for å oppheve innførte bygge- og delingsforbudet i sjø i Lebesby kommune er 
derved ikke lenger valid etter vårt syn.  

Vi ber derfor om at Fylkesmannen opphever Lebesby kommunes vedtaket i sak 21/2016 om 
midlertidig dispensasjon, og opprettholder bygge- og delingsforbud i sjø i henhold til vedtak i 
Lebesby kommunestyre den 24.6.2015 til kystsoneplanen er rullert og godkjent. 

 

Med vennlig hilsen 

for Mårøy Vel  

 

Svein-Rune Wian 

 

 


