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MØTEPROTOKOLL 

 

Formannskapet 
 

 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 02.09.2019 Tid: kl. 08:00 – 08:35 

 

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer:  Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Sigurd K. Rafaelsen, Ingunn Sørbø, 

Arnkjell Bøgeberg, Hanne Arnrup-Øien 

Forfall:  Henry Ingilæ 

Varamedlemmer:  Charlotte Angell 

Fra adm. (evt. andre):  Harald Larssen, Anne Lill Fallsen 

    

Innkalling:   

Merknader:  Sigurd K. Rafaelsen og Arnkjell Bøgeberg deltar fra sak 84/19. 

Behandlede saker:  PS 81 – 87/19 

Underskrifter: 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

 

Kjøllefjord, 3. september 2019 

 

  

  

    

  

    

  

(sign.)   (sign.)   (sign.) 
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SAKSLISTE 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

81/19 19/815    

 GODKJENNING AV INNKALLING TIL  FORMANNSKAPSMØTE 

2.9.19  

 

82/19 19/816    

 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 2.9.19  

 

83/19 19/821    

 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

FORMANNSKAPSMØTE 18.6.19 OG 20.6.19  

 

84/19 19/808    

 INNKJØP AV BILER TIL HJEMMETJENESTEN  

 

85/19 19/591    

 SØKNAD OM AREALENDRING OG BIOMASSEUTVIDELSE VED 

LOKALITET 13337 HOVDENAKKEN  

 

86/19 19/663    

 SAMTYKKE FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET FOR 

ETABLERING AV LIGGEKAI LANGS EKSISTERENDE MOLO I 

DYFJORD  

 

87/19 19/259    

 ENDELIG VEDTAK AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2035  
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Sak PS  81/19 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL  

FORMANNSKAPSMØTE 2.9.19  
 

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til Formannskapsmøte 2.9.19 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til Formannskapsmøte 2.9.19 
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Sak PS  82/19 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL 

FORMANNSKAPSMØTE 2.9.19  
 

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner saksliste til Formannskapsmøte 2.9.19 

 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Formannskap godkjenner saksliste til Formannskapsmøte 2.9.19 

 

 

 

 



  

Side 5 av 11 

Sak PS  83/19 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

FORMANNSKAPSMØTE 18.6.19 OG 20.6.19  
 

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner møteprotokoll fra Formannskapsmøtet 18.6.19 og 20.6.19 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Formannskap godkjenner møteprotokoll fra Formannskapsmøtet 18.6.19 og 20.6.19 
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Sak PS  84/19 
 

 

Sakstittel:  INNKJØP AV BILER TIL HJEMMETJENESTEN  
 

 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre vedtar å ta opp lån, inntil kroner 1 800 000.- til innkjøp av 4 biler til 

hjemmetjenesten i Kjøllefjord. 

 

Behandling: 

Forslag fra LAP:  

 Lebesby kommunestyre vedtar at gjeldende leasingkontrakt forlenges. 

 Administrasjonen kontakter hjemmetjenesten for å få redegjort for behovet 

 Utlysning i Doffin stoppes 

 Ved ny utlysning i Doffin skal også el.biler være med i utlysningen 

 Vi ber administrasjonen utrede nødvendig infrastruktur 

 

Votering:  7 for, 0 mot.  

 

*** Som forslag 

Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

 

 Lebesby kommunestyre vedtar at gjeldende leasingkontrakt forlenges. 

 Administrasjonen kontakter hjemmetjenesten for å få redegjort for behovet 

 Utlysning i Doffin stoppes 

 Ved ny utlysning i Doffin skal også el.biler være med i utlysningen 

 Vi ber administrasjonen utrede nødvendig infrastruktur 
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Sak PS  85/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM AREALENDRING OG 

BIOMASSEUTVIDELSE VED LOKALITET 13337 

HOVDENAKKEN  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap viser til høringsbrev fra Finnmark Fylkeskommune datert 

21.05.2019 angående søknad fra SalMar Farming AS om arealendring og 

biomasseutvidelse ved lokaliteten 13337 Hovdenakken. Bakgrunn for søknaden er at 

dagens plassering av anlegget har gitt lokaliteten en dårlig miljøtilstand, og at maksimal 

tillatt biomasse (MTB) er redusert fra opprinnelig 3600 tonn til 1800 tonn.  

2. Med bakgrunn i bygge- og delingsforbudet i Laksefjorden, søkte SalMar Farming AS først 

om samtykke etter PBL § 13-1, 3. ledd (PS 38/18). Dette ble innvilget av kommunestyret i 

møte den 07.06.2018, med begrunnelse at flyttingen av lokaliteten ikke ville 

vanskeliggjøre kystsoneplanleggingen.  

3. Søknaden har vært annonsert i avisene Finnmarken, Finnmark Dagblad og i Norsk 

Lysningsblad, og den har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 24.06.-12.08.2019. Det 

er kommet inn en uttalelse fra Fiskarlaget Nord. Fiskarlaget Nord har vært i kontakt med 

Kjøllefjord Fiskarlag som ikke har innvendinger til at lokaliteten flyttes i henhold til 

søknad, men stiller blant annet spørsmål ved om det vil gi en mer bærekraftig drift og om 

området tåler en økning i biomassen.  

4. Lebesby formannskap har etter søknads- og høringsrunden følgende uttalelse i henhold til 

kommunale planer og interesser: 

a. Lebesby kommune har i kystsoneplan som ble vedtatt i 2008 avsatt områder til 

akvakultur og resten til flerbruksområder, hvor også akvakultur kan tillates. 

Dagens plassering av lokaliteten på Hovdenakken ligger i flerbruksområdet og 

SalMar fikk i 2014 tillatelse til å etablere denne lokaliteten med 3600 tonn MTB.  

I forslag til ny kystsoneplan har kommunen foreslått et akvakulturområde hvor det 

legges til rette for at anlegget kan flyttes som omsøkt. Lebesby kommune har 

dermed ingen innvendinger mot at anlegget flyttes. I forbindelse med høringen av 

ny kystsoneplan er det ikke kommet inn innsigelser på endringene av lokaliteten i 

Hovdenakken.  

b. SalMar søker om å utvide MTB fra dagens tillatte MTB på 1800 tonn til 3600 tonn 

som de opprinnelig ble tildelt da lokaliteten Hovdenakken ble tatt i bruk. Lebesby 

kommune ser at Fiskarlaget Nord og Kjøllefjord Fiskarlag er skeptiske til økt 

biomasse på lokaliteten. Kommunen mener likevel at SalMar bør innvilges økt 

MTB til 3600 tonn, slik de opprinnelig var tildelt på denne lokaliteten. Dette vil 

løse utfordringer som SalMar har i sin produksjon, og bidra til økt aktivitet og 

trygging av arbeidsplasser. Søknaden må imidlertid til videre behandling hos 

sektormyndighetene, som tar stilling til den og er beslutningsmyndighet med 

hensyn til miljø, fiskeri, farled og andre aktuelle problemstillinger.  
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Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Vedtatt mot 1 stemme 

 

 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap viser til høringsbrev fra Finnmark Fylkeskommune datert 

21.05.2019 angående søknad fra SalMar Farming AS om arealendring og 

biomasseutvidelse ved lokaliteten 13337 Hovdenakken. Bakgrunn for søknaden er at 

dagens plassering av anlegget har gitt lokaliteten en dårlig miljøtilstand, og at maksimal 

tillatt biomasse (MTB) er redusert fra opprinnelig 3600 tonn til 1800 tonn.  

2. Med bakgrunn i bygge- og delingsforbudet i Laksefjorden, søkte SalMar Farming AS først 

om samtykke etter PBL § 13-1, 3. ledd (PS 38/18). Dette ble innvilget av kommunestyret i 

møte den 07.06.2018, med begrunnelse at flyttingen av lokaliteten ikke ville 

vanskeliggjøre kystsoneplanleggingen.  

3. Søknaden har vært annonsert i avisene Finnmarken, Finnmark Dagblad og i Norsk 

Lysningsblad, og den har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 24.06.-12.08.2019. Det 

er kommet inn en uttalelse fra Fiskarlaget Nord. Fiskarlaget Nord har vært i kontakt med 

Kjøllefjord Fiskarlag som ikke har innvendinger til at lokaliteten flyttes i henhold til 

søknad, men stiller blant annet spørsmål ved om det vil gi en mer bærekraftig drift og om 

området tåler en økning i biomassen.  

4. Lebesby formannskap har etter søknads- og høringsrunden følgende uttalelse i henhold til 

kommunale planer og interesser: 

a. Lebesby kommune har i kystsoneplan som ble vedtatt i 2008 avsatt områder til 

akvakultur og resten til flerbruksområder, hvor også akvakultur kan tillates. 

Dagens plassering av lokaliteten på Hovdenakken ligger i flerbruksområdet og 

SalMar fikk i 2014 tillatelse til å etablere denne lokaliteten med 3600 tonn MTB.  

I forslag til ny kystsoneplan har kommunen foreslått et akvakulturområde hvor det 

legges til rette for at anlegget kan flyttes som omsøkt. Lebesby kommune har 

dermed ingen innvendinger mot at anlegget flyttes. I forbindelse med høringen av 

ny kystsoneplan er det ikke kommet inn innsigelser på endringene av lokaliteten i 

Hovdenakken.  

b. SalMar søker om å utvide MTB fra dagens tillatte MTB på 1800 tonn til 3600 tonn 

som de opprinnelig ble tildelt da lokaliteten Hovdenakken ble tatt i bruk. Lebesby 

kommune ser at Fiskarlaget Nord og Kjøllefjord Fiskarlag er skeptiske til økt 

biomasse på lokaliteten. Kommunen mener likevel at SalMar bør innvilges økt 

MTB til 3600 tonn, slik de opprinnelig var tildelt på denne lokaliteten. Dette vil 

løse utfordringer som SalMar har i sin produksjon, og bidra til økt aktivitet og 

trygging av arbeidsplasser. Søknaden må imidlertid til videre behandling hos 
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sektormyndighetene, som tar stilling til den og er beslutningsmyndighet med 

hensyn til miljø, fiskeri, farled og andre aktuelle problemstillinger.  
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Sak PS  86/19 
 

 

Sakstittel:  SAMTYKKE FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET 

FOR ETABLERING AV LIGGEKAI LANGS 

EKSISTERENDE MOLO I DYFJORD  
 

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap gir samtykke etter Plan- og bygningsloven § 13-1 2. ledd fra 

kommunens midlertidige forbud mot tiltak i sjø (KS vedtak PS 31/15 og PS 33/19) for 

etablering av ligge kai lang eksisterende molo (GID 34/60) i Dyfjord. 

 

Etter kommunens vurdering vil etablering av ligge kai langs eksisterende molo i Dyfjord ikke 

medføre vanskeligheter med planleggingen av ny areal og kystsone plan. Dette da området er 

en naturlig del av havneområdet i Dyfjord. Ligge kaien vil være avhengig av dispensasjon fra 

reguleringskravet i gjeldende kommuneplan. Samtidig er den avhengig av tillatelse etter plan- 

og bygningsloven, samt havne- og farvannsloven før etableringen av ligge kai kan iverksettes. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap gir samtykke etter Plan- og bygningsloven § 13-1 2. ledd fra 

kommunens midlertidige forbud mot tiltak i sjø (KS vedtak PS 31/15 og PS 33/19) for 

etablering av ligge kai lang eksisterende molo (GID 34/60) i Dyfjord. 

 

Etter kommunens vurdering vil etablering av ligge kai langs eksisterende molo i Dyfjord ikke 

medføre vanskeligheter med planleggingen av ny areal og kystsone plan. Dette da området er 

en naturlig del av havneområdet i Dyfjord. Ligge kaien vil være avhengig av dispensasjon fra 

reguleringskravet i gjeldende kommuneplan. Samtidig er den avhengig av tillatelse etter plan- 

og bygningsloven, samt havne- og farvannsloven før etableringen av ligge kai kan iverksettes. 

 

 

Sak PS  87/19 
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Sakstittel:  ENDELIG VEDTAK AV KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL 2019-2035  
 

 

Innstilling: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Lebesby kommunestyre 

planforslaget Lebesby mot 2035 – kommuneplanens areal- og kystsonedel 2019-2035. 

2. Områder der det foreligger uløste innsigelser vil ikke kunne gis rettsvirkning før 

innsigelsene er løst. 

3. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen kontakte fylkesmannen i Troms og 

Finnmark, for å igangsette prosess for å få avklart Sametingets innsigelser gjennom 

mekling. 

4. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen igangsette prosess for å endre farled til 

Lebesby havn. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra LAP: 

Nytt pkt 5. «Kommunen igangsetter arbeidet med reguleringsplan i Dyfjord» 

 

Votering 7 for, 0 mot. Forslag vedtatt 

 

 

Som innstilling m/tilleggspunkt 

*** Vedtatt mot 1 stemme 

 

 

Vedtak: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Lebesby kommunestyre 

planforslaget Lebesby mot 2035 – kommuneplanens areal- og kystsonedel 2019-2035. 

2. Områder der det foreligger uløste innsigelser vil ikke kunne gis rettsvirkning før 

innsigelsene er løst. 

3. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen kontakte fylkesmannen i Troms og 

Finnmark, for å igangsette prosess for å få avklart Sametingets innsigelser gjennom 

mekling. 

4. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen igangsette prosess for å endre farled til 

Lebesby havn. 

5. Kommunen igangsetter arbeidet med reguleringsplan i Dyfjord. 
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