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Arkivsak: 17/663   

Sakstittel:  KOMMUNEPLAN - LEBESBY MOT 2035  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby formannskap innvilger inntil kr 300.000,- til kartlegging av miljøtilstanden i 

vannforekomstene i Laksefjorden. 

2. Bevilgningen forutsetter 50% medfinansiering fra Fylkesmannen i Finnmark.  

3. Kostnaden belastes Konsesjonsavgiftsfond  21080017 

 

 

Saksutredning: 
Dokumenter: 

Planprogram: Kommuneplan for Lebesby kommune 2018-2035. Samfunns- og arealdel. 

 

Vista Analyse (2013) Samfunnsnytte og kostnader ved gjennomføring av Astafjordprosjektet 

(Rapport 2013/45) 

 

Akvaplan Niva (2007). Areal- og miljøfaglig egnethetsanalyse for havbruk i Lebesby 

kommune (Rapport 3684.07) 

 

Diverse dokumenter knyttet til «Miljøkartlegging i Altafjorden 2017» (kravspesifikasjon fra 

Alta kommune, tilbud fra Akvaplan Niva) 

 

Faktaopplysning: 

 

Bakgrunn for forslaget om miljøutredning 

 

I Planprogrammet for kommuneplan for Lebesby kommune 2018-2035 beskrives blant annet 

hvilke utredninger det er behov for i kommuneplanarbeidet. I kapittel 5 står det: 

 

Miljøanalyse knyttet til sjøbasert oppdrettsvirksomhet. Planarbeidsgruppa understreker 

behovet for å utrede miljø- og sårbarhetsforhold knyttet til oppdrett i sjø. Dagens 

kunnskapsgrunnlag oppleves som mangelfullt. 

 

I kapittel 6 i planprogrammet («Fokus i areal- og kystsoneplan»), under delkapittel 6.1 

Sjøbasert oppdrett, foreslås diskusjonspunkter i kommuneplanarbeidet. Dette er 

problemstillinger som ble drøftet i planarbeidsgruppa og i rådmannens ledergruppe da 

planprogrammet ble laget. Her heter det blant annet: 

 

Skal det gjennomføres utredninger med formål å forbedre beslutningsgrunnlaget, og hva skal 

i så fall en slik utredning fokusere på? 

 

Diskusjonen i planarbeidsgruppa gikk blant annet ut på at noen kommunestyrepolitikere føler 

de har for lite kunnskap til å vurdere hvorvidt en potensiell lokalitet faktisk er egnet, og at 

vedtak om å tillate (eller ikke tillate) en akvakulturlokalitet dermed baseres på mangelfullt 



grunnlag. Selv om det er sektormyndighetenes ansvar å vurdere egnethet til hver enkelt 

lokalitet oppdrettsaktørene søker på, er det altså et ønske å forstå mer av et komplekst 

saksfelt. 

  

Det ble dermed fremmet et ønske om at kommuneplanprosessen skulle inkludere en 

miljøanalyse av fjordene i kommunen. Nøyaktig hva en slik analyse skulle inneholde ble ikke 

presisert, men momenter som ble nevnt, var bred kartlegging av hele fjordsystemet for å 

kunne ta bedre begrunnede avgjørelser om hvor oppdrett skal tillates. Videre var det et ønske 

å kartlegge potensial for andre typer oppdrett enn laks. 

  

Med dette som utgangspunkt, har administrasjonen vurdert ulike alternativer for hvordan en 

miljøutredning kan gjennomføres. Vi har undersøkt hva andre kommuner har gjort på dette 

området, og forventede kostnader forbundet med denne type undersøkelser. 

 

Alternativ 1: Bred kartlegging av fjordsystemet 

Vi har funnet ett eksempel på en omfattende kartlegging av kystsonen. Astafjordprosjektet 

omfattet kystsonen i 12 kommuner i Troms, og pågikk i perioden 2002-2012. Målet med 

prosjektet var at Astafjordene skulle bli det best dokumenterte kystsoneområdet i landet, og 

slik tjene som mal for kunnskapsbasert kystsoneplanlegging.  Prosjektet var et samarbeid 

mellom kommunene, nærings-aktørene, Troms fylkeskommune, NGU og brukerne av 

Astafjordene. 

  

Prosjektet omfattet detaljerte marine grunnkart, strømmodelleringer, kartlegging av 

bunntopografi og biotoper, ulike temakart, mm. 

  

I en evalueringsrapport fra Vista Analyse anslås samlede prosjektkostnader til drøyt 17 

millioner. I tillegg kommer kostnader som ikke er regnskapsført i prosjektet (arbeidsinnsats 

fra styringsgruppe, referansegruppe, næringsaktører, skattekostnad). 

  

Astafjordprosjektet er et særegent prosjekt, hvor aktører som NGU har gått inn med tung 

finansiering, fordi dette ble ansett som et pilotprosjekt og mal for fremtidig 

kystsonekartlegging. NGU m.fl. har forsøkt å skaffe finansiering til et storstilt prosjekt, 

«Kyst-Mareano», der målet er å kartlegge norskekysten, slik havområder er blitt kartlagt i 

Mareanoprosjektet (dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i 

sedimentene, mm). Initiativet har skiftet navn til «Marine grunnkart i kystsonen», og det er 

sendt forslag til regjeringen om oppstart av kartleggingsprogrammet i 2019. 

 

Basert på både kostnader og tidsaspekt, anser administrasjonen det som urealistisk å skulle 

gjøre en lignende kartlegging i forbindelse med vår kommuneplanprosess. Det vil imidlertid 

være svært interessant å følge utviklingen i initiativet beskrevet over i årene som kommer. 

Her kan Lebesby kommune markere interesse og holde kontakten med prosjektaktørene. 

Kommunen kan også spille inn dette til Øst-Finnmark Regionråd som et satsingsområde for 

hele regionen. 

 

Alternativ 2: Kartlegging av potensial for ulike typer oppdrett (egnethetsanalyse) 

I 2007 utarbeidet Akvaplan Niva en egnethetsanalyse for havbruk på oppdrag fra Lebesby 

kommune. Formålet var delvis å se på muligheter for vekst i oppdrettsnæringen, ved å 

identifisere potensielle egnede lokaliteter for ulike arter – laksefisk, torsk, steinbit, skjell og 

kråkeboller. Utredningen inkluderte også en konflikt- og sårbarhetsanalyse knyttet til vill 

anadrom laksefisk og vilt. 



Egnethetsanalysen er interessant av mange grunner, blant annet svarer den delvis på et av 

spørsmålene som ble reist i planprogramfasen: hva slags type oppdrett skal det legges til rette 

for? (type = art). En kommune har myndighet til å definere hvilke arter som skal tillates på en 

lokalitet (jf PBL § 11-11, pkt 7). 

 

Utfordringen ved en slik analyse er at den raskt blir utdatert, i takt med forskning, 

teknologisk utvikling og satsingsområder i oppdrettsnæringen. I dag kan det for eksempel se 

ut som at oppdrett av kveite og makroalger (tang og tare) i fremtiden vil bli mer aktuelt enn 

oppdrett av torsk. 

 

En annen utfordring ved denne analysen er at den gjøres på et visst overordnet nivå, og til 

dels basert på skjønnsmessige vurderinger. Det påpekes flere steder i utredningen at det 

kreves mer detaljerte kartlegginger av f eks bunntopografi, samt lokalitets- og resipient-

undersøkelser for endelig å fastslå ulike områders egnethet og bæreevne. Sistnevnte er et krav 

ved søknader om oppdrett, og det er blant annet fylkesmannen og fylkeskommunen som 

behandler slike saker. 

 

En oppdatering og tilpasning av egnethetsanalysen kan være en mulig miljøutredning.  

Når det gjelder kostnad har det ikke lykkes å få kontakt med Akvaplan Niva før 

saksbehandlingsfristen gikk ut, men basert på erfaringene fra forrige analyse, anslår vi 

kostnaden til rundt 6-700 000,-. 

 

Alternativ 3: Kartlegging av miljøtilstand i vannforekomster i Laksefjorden 

Et tredje alternativ er å gjennomføre en miljøutredning av vannkvaliteten i Laksefjorden, for 

å dokumentere miljøtilstanden i fjorden og sidefjordene. Alta kommune gjør en slik utredning 

i forbindelse med sin pågående kommuneplanprosess. Her har man identifisert et antall 

prøvetakings-punkter («stasjoner») i fjorden, for å analysere blant annet bunnfauna, 

sedimentkjemi, oksygenmetning, samt miljøgifter. Denne kartleggingen kan si noe om hvor 

påvirket Altafjorden og sidefjordene er av oppdrett. Alta har gjennomført en slik utredning 

før, i forbindelse med tidligere kommuneplanprosesser. Dermed har de et 

sammenligningsgrunnlag for hvordan utviklingen i vannforekomstene har vært. 

 

Vannforekomstene i Lebesby kommune er ikke tidligere tilfredsstillende klassifisert. Vi har 

dialog med Fylkesmannen, som er villig til å bidra med en andel av kostnadene forbundet 

med en slik klassifisering av miljøtilstand i vann. Fylkesmannen skriver i e-post av 1.12.17: 

 

Som du ser av kartet nedenfor, så er det absolutt behov for å få mer kunnskap om 

miljøtilstanden i Laksefjorden med sidefjorder. Grå farge betyr at miljøtilstanden er 

udefinert, fordi vi mangler målinger/data. De to vannforekomstene som er klassifiserte (de 

grønne) har også et veldig tynt datagrunnlag. I Kifjorden er det ingen biologiske data – kun 

kjemi, og Bekkarfjorden er kun basert på en stasjon prøvetatt i 2014. 

  

Vi har ikke sett det som rimelig å pålegge oppdretterne mer enn det som kalles MOM-C, og 

det foregår som sagt innenfor 500-600 m fra oppdrettsanleggene. Det er dette området hvor 

oppdrett er hovedpåvirkning. Dersom kommunen ønsker å gjennomføre en kartlegging 

utenfor disse sonene, vil Fylkesmannen vurdere å bidra med støtte. Dette har vi gjort flere 

andre steder, og vi får årlige bevilgninger som skal brukes til slike spleiselag.(sitat slutt) 

 



 
 

En slik kartlegging vil gi bedre kunnskap om miljøtilstanden i Laksefjorden. Denne 

kunnskapen vil være nyttig for kommunens vannforvaltningsplanlegging. For kommuneplan-

arbeidet kan kartleggingen først og fremst gi oss bedre forståelse av hvordan fjorden 

eventuelt er påvirket av oppdrett. På lang sikt kan en slik kartlegging gi oss mulighet til å 

sammenligne utviklingen i fjorden over tid, dersom de samme målinger gjennomføres på nytt 

senere (ref. Alta). 

 

Altas miljøutredning har en kostnad på rundt 400 000,-. Vi antar at kostnaden vil bli noe 

høyere i Lebesby – blant annet hadde Alta i denne runden predefinerte prøvetakingsstasjoner 

(og slapp dermed kostnad forbundet med å analysere seg frem til disse). Et grovt estimat er 

rundt 600 000,-. Hvor stor andel fylkesmannen kan bidra med, er i skrivende stund usikkert. 

Foreløpig tilbakemelding er at maksgrensen er 200 000,-. Administrasjonen har spilt inn at vi 

ønsker at de bidrar med 300 000,-, og at dette da skal utgjøre 50% av finansieringen. Dersom 

de ikke kan gå over 200’, bidrar vi med tilsvarende beløp. Det vil si at undersøkelsen da må 

gjennomføres innenfor en ramme på 400 000,-. 



 

Vurdering: 

 

Utredningens nytteverdi– hva slags kunnskap skal vi sitte igjen med? 

Et viktig prinsipp i kommuneplanlegging, er at utredninger i planprosessen skal være 

beslutningsrelevante. Utredningene skal altså gjøre oss bedre i stand til å ta beslutninger i 

planarbeidet. Spørsmålet er i hvilken grad alternativene presentert over oppleves som 

beslutningsrelevante.  

 

En egnethetsanalyse vil gi oss en viss pekepinn på hvordan ulike områder kan egne seg for 

oppdrett av ulike arter. Samtidig vil analysen være såpass generell at vi ikke er garantert at 

disse områdene faktisk egner seg – da må det mer detaljerte utredninger til. Vi risikerer også 

at analysen relativt raskt vil miste relevans, i takt med teknologiutvikling , ny forskning og 

satsingsområder. 

 

Ønsket om å kunne skille på art, handler i stor grad om at man ønsker å legge til rette også for 

andre typer oppdrett enn laks. Uavhengig av om det gjennomføres en egnethetsanalyse, har 

kommunen likevel mulighet til å legge til rette for andre typer oppdrett – for eksempel ved å 

sette av akvakulturområder for laks, og akvakulturområder for «andre arter enn laks». Da blir 

det mer et spørsmål om hvor kommunen ønsker/ikke ønsker akvakulturlokaliteter, og mindre 

om hvilke områder kommunen mener egner seg til akvakultur. Den endelige vurderingen av 

egnethet og godkjenning av en akvakulturlokalitet, er det fylkeskommunen som har ansvar 

for, etter søknad fra en aktør. 

 

Når det gjelder kartlegging/klassifisering av vannforekomstene i Laksefjorden og sidefjorder, 

vil det som sagt gi oss et inntrykk av den generelle vannkvaliteten. Den vil kunne vise i 

hvilken grad fjorden påvirkes av oppdrettsvirksomhet og annen forurensende aktivitet– 

utenfor områdene man normalt forventer å se påvirkning. På lang sikt vil verdien være å 

kunne sammenligne eventuelle endringer i kvalitet. 

 

En slik utredning vil heller ikke gi oss alle svar, men den kan være et nyttig supplement til 

andre informasjonskilder – blant annet fiskere, smoltbedrifter og oppdrettsaktører, MOM-

undersøkelser, fylkesmannen, Fiskeridirektoratet og ikke minst kartleggingen av gyteområder 

for torsk som Havforskningsinstituttet jobber med.  

 

Et ytterligere moment er at også fylkesmannen ser nytten i dette, og er villig til å være med å 

finansiere undersøkelsen, i tillegg til å bidra med råd underveis. 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Hege Johansen 

  Kommuneplanlegger 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


