
Til Lebesby kommune
Postboks 38
9790 Kjøllefjord

Hammerfest, 04.06.2021

KLAGE PÅ POLITISK VEDTAK I UTV. FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ DEN 25.05.2021, SAK PS
22/21

Klager: Salmar Farming as, Industriveien 51, 7266 Kverva
Kontaktperson: Kent Magnor Angell, mail: kangell@salmar.no , tlf 91 73 75 36

Salmar Farming ønsker å klage på vedtak 22/21, som konkluderer med at det ikke gis
tillatelse til å se tte opp en plasthall på eiendom 23/80 i Lebesby kommune. Videre utnyttelse
av området i Kalak må skje via en detaljreguleringsplan for hele området.

I høringsbrev fra Lebesby kommune den 22.03.2021 , for oppføring av plasthall, har Lebesby
kommune ingen ne gative innspill til hvordan tiltaket berører eiendommen;

• Reindrifta – det er snakk om et område som allerede er aktivt i bruk
• Kulturminner – blir ikke berørt av tiltaket
• Samfunnssikkerhet – Ingen forhold medfører fare for helse og sikkerhet
• Adkomst – Avk jørsel til området er etablert
• Allmenne friluftsinteresser – Kommunen kjenner ikke til at det foreligger allmenne

friluftsinteresser som vil bli berørt av tiltaket
• Naturmangfold – Området er allerede i bruk og vil ikke endre seg i forhold til tiltaket

Den eneste b egrunnelsen for det negative vedtaket er at Troms og Finnmark
Fylkeskommune (TFFK) har uttalt seg negativt til dispensasjonen. I Fylkeskommunens
uttalelsen til høring, datert 21.04.2021, skriver de at tiltaket, så langt de kjenner til, ikke er i
k onflikt med kjente, automatisk freda kulturminner. De anbefaler likevel kommunen å stille
krav om reguleringsplan. Dette da mange mindre tiltak i området i sum kan skape et behov
for en forsvarlig planavklaring, og dermed utløse krav om reguleringsplan.

Salmar Farming sine innspill til vedtaket
For det første er det fra TFFK sin side kun en anbefaling om reguleringsplan, som begrunnes i
en uavklart situasjon på sikt. Salmar Farming kan berolige kommunen med at lagerhallen er
det siste bygget som skal føre s opp på eiendommen og at det i en eventuell reguleringsplan
ikke vil være regulert inn annen bebyggelse enn velferdsbygget og tiltenkte lagerhall.
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U tnyttelsesgraden er på 9,7%, noe som tilsier at eiendommen fremdeles har spredt
bebyggelse.

Eiendommen h ar, som nevnt tidligere, vært i bruk over flere år og er allerede fylt opp. Ny
lagerhall skal bl.a. erstatte et Containerhus som allerede står på eiendommen. Når hallen er
på plass vil alt av utstyr flyttes inn i hallen og containerhuset tas bort og leveres inn. Det står
også en gammel brakke og en kjemikaliecontainer der som vil bli flyttet inn i hallen. Alt av
containere og utstyr som nå er spredt rundt på eiendommen vil bli flytt et inn i plasthallen.
Ved ny hall vil området bli mye ryddigere og penere.

Salmar Farming hadde håpet at Lebesby kommune så på oppryddingen som et positivt tiltak.
Som nevnt i søknaden vil plasthallen bidra til å opprettholde driften til Salmar i Kalak og sikre
arbeidsplasser i kommunen. Med ny hall vil de ansatte få en mye bedre b estandig
arbeidssituasjon enn det som har vært tilfellet tidligere. Salmar ønsker å forbli i Lebesby
kommune og har også søkt om to nye lokaliteter i nærheten.

K onsekvenser a v dette vedtaket
Dersom søker ikke får dispensasjon til å sette opp en plasthall nå før sommeren 2021 vil
området forbli slik det er i dag. C ontainerhuset består og utstyr må lagres utomhus.

Det vil ikke være aktuelt å starte en reguleringsplanprosess. E n slik prosess vil ta alt for lang
tid å gjennomføre og være kostnadskrevende kun for å få satt opp en plasthall . På sikt får
Salmar Farming eventuelt vurdere annen lokasjo n.

Det er viktig for Salmar Farming å tilrettelegge for de ansatte , inkludert lærlingene, slik at de
har best mulig arbeidsforhold i le for vær og vind, som det er mye av her vi bor. I tillegg
ønsker vi å rydde opp på området, slik at det ikke er til sjenanse for andre .

Vi håper Lebesby kommune tar klagen til følge og gi r Salmar Farming tillatelse til å sette opp
lagerhallen innenfor dagens LN FR område. Det vil, som nevnt tidligere , ikke kommer flere
søknader om utbygging på eiendommen.
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