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MØTEPROTOKOLL 

 

Kommunestyret 
 

 

Møtested: Kommunestyresalen, Rådhus/flerbrukshus   

Møtedato: 18.12.2017 Tid: kl. 12:00 - 16:30 

Til stede på møtet 

Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Sigurd Rafaelsen, Thord Karlsen, 

Thomas Hansen, Ingunn Sørbø, Jan Olav Evensen, Jan Holm Hansen, 

Henry Ingilæ, Arnkjell Bøgeberg, Charlotte Angell, Kristin Mørch, 

Olaf Terje Hansen, Bård Rasmussen, Hanne Arnrup-Øien 

Forfall:  Leif Pedersen, Rakel Løkke, Bjørn Pedersen forfall etter kl. 14:00 

Varamedlemmer:  Kari Krogh, Tommy Vevang, Marte Rasmussen fra kl. 14:00 

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

Innkalling:  OK 

Merknader: Tilleggssaker lagt fram i møtet 

- Kommunedelplan for idrett- og fysisk aktivitet 

- Endring Eiendomsskatt 

- Sosialpolitisk oppfordring. 

Orientering ved RO etter Kommunestyresaker er behandlet 

Behandlede saker:  PS 76 – 99/2017  

 

Underskrifter: 

 

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

bestemt på møtet. 

 

Kjøllefjord, 19. desember 2017 

 

  

  

    

  

    

  

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

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

76/17 17/1208    

 GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 

18.12.17  

 

77/17 17/1209    

 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 

18.12.17  

 

78/17 17/1210    

 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

KOMMUNESTYREMØTE 17.10.17  

 

79/17 17/960    

 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021  

 

80/17 17/1118    

 KOMMUNALE AVGIFTER 2018  

 

81/17 17/1117    

 GEBYRREGULATIV 2018 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG 

MATRIKKELLOVEN  

 

82/17 16/1731    

 FEIETJENESTER I LEBESBY KOMMUNE  

 

83/17 17/1110    

 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2018  

 

84/17 17/1116    

 SALG AV LAGERBYGG  
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DIGITALISERINGSPROSJEKTER FOR KOMMUNER OG 
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FYLKESKOMMUNER  

 

86/17 17/531    

 BUDSJETTREGULERING 2017  

 

87/17 17/1100    

 TILSKUDD TIL NY FLYTEBRYGGE VEIDNES HAVNEUTVIKLING 

AS  

 

88/17 17/565    

 DAVVI VINDPARK - HØRINGSUTTALELSE ANG. 

KONSEKVENSUTREDNINGER  

 

89/17 17/932    

 SØKNAD OM UTVIDELSE AV MTB VED LOKALITET 34697 ØYRA 

SALMAR NORD AS  

 

90/17 16/805    

 UTFORMING AV KOMMUNEPLAN FOR KULTUR OG KULTURELL 

AKTIVITET  

 

91/17 17/985    

 FORSLAG OM BOPLIKT I LEBESBY KOMMUNE  

 

92/17 17/1114    

 KOMMUNALE SAMARBEIDSORGAN  

 

93/17 17/1025    

 ENDRING I EKTESKAPSLOVEN - BORGELIGE VIGSLER  

 

94/17 17/997    

 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV LEIF PEDERSEN  

 

95/17 17/1144    

 SUPPLERINGSVALG - FAST MEDLEM AV SAKKYNDIG ANKENEMD 

- EIENDOMSSKATT OG VARAMEDLEMMER TIL 

ADMINISTRASJONSUTVALGET, IKA FINNMARK IKS OG UTVALG 

FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 
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97/17 17/930    

 KOMMUNAL DELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET  

 

98/17 17/1224    

 ENDRING EIENDOMSSKATT  

 

99/17 17/1238    

 SOSIALPOLITISK OPPFORDRING  
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Sak PS  76/17 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL 

KOMMUNESTYREMØTE 18.12.17  
 

 

Innstilling: 

 

Lebesby Kommunestyre godkjenner innkalling til Kommunestyremøte 18.12.17 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

 

Lebesby Kommunestyre godkjenner innkalling til Kommunestyremøte 18.12.17 
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Sak PS  77/17 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL 

KOMMUNESTYREMØTE 18.12.17  
 

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner saksliste til Kommunestyremøte 18.12.17 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling, med tilleggssaker lagt fram i møtet 18.12.17: 

 

 Kommunedelplan for idrett- og fysisk aktivitet 

 Eiendomsskatt 

 Sosialpolitisk oppfordring 

 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner saksliste til Kommunestyremøte 18.12.17, med tilleggssaker 

lagt fram i møtet 18.12.17: 

 

 Kommunedelplan for idrett- og fysisk aktivitet 

 Eiendomsskatt 

 Sosialpolitisk oppfordring 
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Sak PS  78/17 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

KOMMUNESTYREMØTE 17.10.17  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre godkjenner møteprotokoll fra Kommunestyremøte 17.10.17. 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre godkjenner møteprotokoll fra Kommunestyremøte 17.10.17. 
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Sak PS  79/17 
 

 

Sakstittel:  BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar budsjett- og økonomiplan med følgende 

1. Kommunalt skattøre fastsettes i samsvar med maksimalprisene. 

2. Kommunestyret vedtar det framlagte budsjett i budsjettskjema 1A+B og 2A+B som 

årsbudsjett for 2018 (jfr økonomireglementet.) 

3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 4,75 mill.til  V/A investeringer 

4. Kommunestyret vedtar å ta opp 2 mill. i startlån for videreformidling fra husbanken. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet, og gjøre 

nødvendige endringer underveis i budsjettåret. 

6. Rådmannen gis fullmakt til å inngå forpliktende avtale for V/A arbeider i 2019 på 

inntil 4,0 Mill 

7. Rådmannen gis fullmakt til mindre justeringer av tallene. 

8. Kommunestyret vedtar å igangsette et omstillingsprogram som skal ha som mål å 

redusere de årlige utgiftene med 2,0 Mill årlig i perioden 2019-2024.  

 

 

 

 

Behandling: 
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Forslag fra Lebesby SV v/ Hanne Arnrup-Øien: 

 

Votering: 1 for, 16 mot. Forslag falt. 
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Forslag fra LTL/H/Uavhengig representant Jan O Evensen:  

 
Som rådmannens innstilling med følgende endringer: 

1 Beholde psykologstillingen 315 000 

2 Beholde psykiatrisk sykepleier 600 000 

3 Ikke kutt i vedlikehold av lysløype og fotballbanen i Kjøllefjord  85 000 

4 Sette av kr 50 000 til arbeid med utredning om helhetlig helse- 

og akutthelsetilbud på Lebesby. Det nedsettes en arbeidsgruppe 

med mandat som skal fremme tre alternative løsninger. 

50 000 

5 Sette av kr 50 000 til å fullføre arbeidet med plan om nytt 

basseng i Kjøllefjord og Lebesby. Arbeidsgruppen presenterer 

sitt arbeid for kommunestyret i løpet av 2018. 

50 000 

6 Forlenge kloakkavløp ut i havet på Lebesby, kloakken renner i 

dagurenset ut i strandsonen 

200 000 

 

7 Gatelys på Veidnes 200 000 

8 Integreringstilskudd for flykninger videreføres 100 000 

9 Aktivitørstillingen på sykehjemmet videreføres 150 000 

 TOTALT 1 750 000 

 

For å finansiere disse endringene foreslås følgende: 

9 Innsparing sentraladministrasjonen 400 000 

10 Innsparing teknisk etat 400 000  

11 Øke egenbetaling helse og omsorg 200 000 

12 Redusert avsetning til fond i forhold til rådmannens forslag 750 000 

 TOTALT 1 750 000 

 

I tillegg pålegges følgende prioriteringer: 

 

 Rådmannen skal i løpet av 2018 følge opp RO-rapport om pleie- og omsorgstjenesten 

med en handlingsplan som ivaretar foreslåtte tiltak. 

 Rådmannen skal i løpet av første halvår 2018 følge opp vedtak i kommunestyret fra 

19.06.17 om en ekstern utredning av omorganisering og dimensjonering av teknisk 

sektor. 
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Forslag fra Lebesby Arbeiderparti og Miljøpartiet De Grønne Lebesby v/Sigurd 

Rafaelsen: 

 

Rådmannens forslag til budsjett med følgende endringer: 

 

Driftsbudsjettet 2018 
Løypekjøring lysløyper Kjøllefjord og Lebesby   kr  70 000 
Vedlikehold Kjøllefjord stadion    kr  35 000 
Chrisfestivalen      kr 200 000 
Forstudie basseng:      kr   70 000 
Psykologstilling opprettholdes    kr 314 426  
Prosjektering liggekai Kjøllefjord    kr  50 000 
 
(Liggekai skal komme til endelig behandling i kommunestyret i april 2018, med evt oppstart 
av arbeidet sommeren 2018) 
 
Legge ned administrasjonsutvalget  
ved å flytte det til formannskapet    kr -47 000 
 
 
Inndekning  kr 692 426 gjøres med reduksjon i avsetning til fond. 
 
 
Bolig i Lebesby (Gnr 23, Bnr 44) selges for høystbydende over takst. Boligtomten må fradeles 
før den legges ut for salg. Inntektene fra salget benyttes til nedbetaling av gjeld. 
 
 
Investeringsbudsjett 2018  
 
Skjøtningbergveien inntil  kr 250 000 
Gatelys Lebesby inntil  kr 400 000 
 
 
RO-rapporten.  
Kommunestyret ber om at Ro-rapporten følges opp og at tiltak presenteres for 
kommunestyret i april. 
 
Kommunestyret ber om at kommunen tar initiativ til arbeidet med demensvennlige samfunn 
i kommunen vår. 
 
 
Samfunnsutvikling, sysselsetting og næringsaktivitet 
 
Havbruksnæringa: 
Havbruksnæringa er et nasjonalt satsningsområde. Bedriftene innenfor denne sektoren i vår 
kommune satser tungt. Lebesby kommune vil arbeide aktivt for å være attraktiv for 
næringen. På sikt vil trolig antall sysselsatte i havbruksnæringen øke. En bør vurdere å legge 
til rette for en økning av volumet innen oppdrett på opptil 50 % i arbeidet med ny 
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kystsoneplan. Kommunen skal jobbe aktivt for å komme i dialog med selskaper som satser 
på lukket teknologi til lands og i sjøen.  
 
Havbruksnæringen har en periode opplevd høykonjuktur, og både Laksefjord As og Grieg 
Seafood Finnmark as i Landersfjord har skalert opp driften. Det pågår en større investering 
ved et av anleggene og det planlegges en stor utbygging ved det andre anlegget med 
oppstart i 2018. Salmar Nord har betydelige mengder laks i sine oppdrettsanlegg i 
Laksefjorden. Selskapet ønsker å utvide produksjon i vår kommune. Salmar ønsker også på 
sikt å etablere eget slakteri i Finnmark. Vi bør melde oss på i denne lokaliseringen. 
 
 
Miljø: 
Lebesby kommune har naturgitte fordeler i sine naturressurser. Vi setter vår lit til at alle våre 
næringsaktører og kommunale etater gjør sitt ytterste for at deres aktiviteter skal sette så 
lite spor som mulig i miljøet. Forurensning som følge av produksjon skal begrenses til et 
minimum. 
 

 

 

 

Forslag fra LAP/MDG og fellesforslag LTL/H/JOE voteres over: 

9 for LAPs forslag, 8 mot.  

 

*** Forslag fra LAP vedtatt mot 8 stemmer. 

 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar budsjett- og økonomiplan med følgende 

1. Kommunalt skattøre fastsettes i samsvar med maksimalprisene. 

2. Kommunestyret vedtar det framlagte budsjett i budsjettskjema 1A+B og 2A+B som 

årsbudsjett for 2018 (jfr økonomireglementet.) 

3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 4,75 mill.til  V/A investeringer 

4. Kommunestyret vedtar å ta opp 2 mill. i startlån for videreformidling fra husbanken. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet, og gjøre 

nødvendige endringer underveis i budsjettåret. 

6. Rådmannen gis fullmakt til å inngå forpliktende avtale for V/A arbeider i 2019 på 

inntil 4,0 Mill 

7. Rådmannen gis fullmakt til mindre justeringer av tallene. 

8. Kommunestyret vedtar å igangsette et omstillingsprogram som skal ha som mål å 

redusere de årlige utgiftene med 2,0 Mill årlig i perioden 2019-2024.  
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Rådmannens forslag til budsjett med følgende endringer:  

 

Driftsbudsjettet 2018 

Løypekjøring lysløyper Kjøllefjord og Lebesby   kr  70 000 

Vedlikehold Kjøllefjord stadion    kr  35 000 

Chrisfestivalen      kr 200 000 

Forstudie basseng:      kr   70 000 

Psykologstilling opprettholdes    kr 314 426  

Prosjektering liggekai Kjøllefjord    kr  50 000 

 

(Liggekai skal komme til endelig behandling i kommunestyret i april 2018, med evt oppstart 

av arbeidet sommeren 2018) 

 

Legge ned administrasjonsutvalget  

ved å flytte det til formannskapet    kr -47 000 

 

 

Inndekning  kr 692 426 gjøres med reduksjon i avsetning til fond. 

 

 

Bolig i Lebesby (Gnr 23, Bnr 44) selges for høystbydende over takst. Boligtomten må fradeles 

før den legges ut for salg. Inntektene fra salget benyttes til nedbetaling av gjeld. 

 

 

Investeringsbudsjett 2018  

 

Skjøtningbergveien inntil  kr 250 000 

Gatelys Lebesby inntil  kr 400 000 

 

 

RO-rapporten.  

Kommunestyret ber om at Ro-rapporten følges opp og at tiltak presenteres for kommunestyret 

i april. 

 

Kommunestyret ber om at kommunen tar initiativ til arbeidet med demensvennlige samfunn i 

kommunen vår. 

 

 

Samfunnsutvikling, sysselsetting og næringsaktivitet 

 

Havbruksnæringa: 

Havbruksnæringa er et nasjonalt satsningsområde. Bedriftene innenfor denne sektoren i vår 

kommune satser tungt. Lebesby kommune vil arbeide aktivt for å være attraktiv for næringen. 

På sikt vil trolig antall sysselsatte i havbruksnæringen øke. En bør vurdere å legge til rette for 

en økning av volumet innen oppdrett på opptil 50 % i arbeidet med ny kystsoneplan. 

Kommunen skal jobbe aktivt for å komme i dialog med selskaper som satser på lukket 

teknologi til lands og i sjøen.  
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Havbruksnæringen har en periode opplevd høykonjuktur, og både Laksefjord As og Grieg 

Seafood Finnmark as i Landersfjord har skalert opp driften. Det pågår en større investering 

ved et av anleggene og det planlegges en stor utbygging ved det andre anlegget med oppstart 

i 2018. Salmar Nord har betydelige mengder laks i sine oppdrettsanlegg i Laksefjorden. 

Selskapet ønsker å utvide produksjon i vår kommune. Salmar ønsker også på sikt å etablere 

eget slakteri i Finnmark. Vi bør melde oss på i denne lokaliseringen. 

 

 

Miljø: 

Lebesby kommune har naturgitte fordeler i sine naturressurser. Vi setter vår lit til at alle våre 

næringsaktører og kommunale etater gjør sitt ytterste for at deres aktiviteter skal sette så lite 

spor som mulig i miljøet. Forurensning som følge av produksjon skal begrenses til et 

minimum. 
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Sak PS  80/17 
 

 

Sakstittel:  KOMMUNALE AVGIFTER 2018  
 

 

Innstilling: 

Vannavgift:     

Lebesby kommune vedtar å ikke øke gebyrer for vann  i 2018. 

      

Avløpsavgift:     

Lebesby kommune vedtar å ikke øke gebyrer for avløp i 2018. 

      

Renovasjonsavgift:     

Lebesby kommune vedtar å ikke øke gebyrer for renovasjon. Gebyr for slamtømming 
økes med 3 % til følgende satser for 2018: 

  kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

Tømming av slam inntil 5 m³ 3 006,11 3 757,64 

- Pr. m³ (5-20 m³) 581,05 726,31 

- Pr. m³ (20-100 m³) 509,37 636,72 

- Utrykning pr. gang næring/kommune 706,47 883,09 

      

Avgift for feiing og kontroll:     

Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for feiing og kontroll med 10 %, til følgende 

satser for 2018: 

  kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

Feiing pr. pipeløp 698,35 872,94 

Kontroll pr. bygg 782,66 978,33 

      

Diverse varer og tjenester:     

Lebesby kommune vedtar at prissetting av diverse varer og tjenester fra Anleggsdrift 

og Bygningsdrift fastsettes av administrasjonen. Prissettingen skal ikke medføre at 
kommunen driver konkurrerende virksomhet mot lokale næringsaktører. 

  

Husleie boliger og andre utleiebygg:     
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Lebesby kommune vedtar å øke husleie for utleieboliger, kulturbygg og andre 

utleiebygg i samsvar med KPI (komsumprisindeksen), og i henhold til økte kommunale 

avgifter, samt økning til gjengs leie og i forhold til kostnader for drift av bygninger. 
Økning av leiepriser for boliger skal være i samsvar med Husleieloven. 

Administrasjonen gis fullmakt til å justere husleie i henhold til ovennevnte forhold når 

det er aktuelt. 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 

Vannavgift:     

Lebesby kommune vedtar å ikke øke gebyrer for vann  i 2018. 

      

Avløpsavgift:     

Lebesby kommune vedtar å ikke øke gebyrer for avløp i 2018. 

      

Renovasjonsavgift:     

Lebesby kommune vedtar å ikke øke gebyrer for renovasjon. Gebyr for slamtømming 

økes med 3 % til følgende satser for 2018: 

  kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

Tømming av slam inntil 5 m³ 3 006,11 3 757,64 

- Pr. m³ (5-20 m³) 581,05 726,31 

- Pr. m³ (20-100 m³) 509,37 636,72 

- Utrykning pr. gang næring/kommune 706,47 883,09 

      

Avgift for feiing og kontroll:     

Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for feiing og kontroll med 10 %, til følgende 

satser for 2018: 

  kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

Feiing pr. pipeløp 698,35 872,94 
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Kontroll pr. bygg 782,66 978,33 

      

Diverse varer og tjenester:     

Lebesby kommune vedtar at prissetting av diverse varer og tjenester fra Anleggsdrift 

og Bygningsdrift fastsettes av administrasjonen. Prissettingen skal ikke medføre at 

kommunen driver konkurrerende virksomhet mot lokale næringsaktører. 

  

Husleie boliger og andre utleiebygg:     

Lebesby kommune vedtar å øke husleie for utleieboliger, kulturbygg og andre 

utleiebygg i samsvar med KPI (komsumprisindeksen), og i henhold til økte kommunale 
avgifter, samt økning til gjengs leie og i forhold til kostnader for drift av bygninger. 

Økning av leiepriser for boliger skal være i samsvar med Husleieloven. 

Administrasjonen gis fullmakt til å justere husleie i henhold til ovennevnte forhold når 
det er aktuelt. 
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Sak PS  81/17 
 

 

Sakstittel:  GEBYRREGULATIV 2018 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

OG MATRIKKELLOVEN  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar endring av «Gebyrregulativ 2018 plan- og bygningsloven og 

Matrikkelloven» med en økning av gebyrene etter plan- og bygningsloven med 10 % for 2018. 

Gebyrer etter Matrikkelloven økes ikke i 2018, men beholdes på 2017 nivå. 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar endring av «Gebyrregulativ 2018 plan- og bygningsloven og 

Matrikkelloven» med en økning av gebyrene etter plan- og bygningsloven med 10 % for 2018. 

Gebyrer etter Matrikkelloven økes ikke i 2018, men beholdes på 2017 nivå. 
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Sak PS  82/17 
 

 

Sakstittel:  FEIETJENESTER I LEBESBY KOMMUNE  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar at administrasjonen gis myndighet til å inngå avtale med annen 

feiertjeneste for å påse at kommunens plikter etter Brann- og eksplosjonsloven § 11 og 

forskrift om brannforebygging § 17. 

 

Kostnadene i forbindelse med feiing/ tilsyn dekkes av selvkost gjennom kommunens 

gebyrregulativ iht. Brann- og eksplosjonsloven § 28.  

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar at administrasjonen gis myndighet til å inngå avtale med annen 

feiertjeneste for å påse at kommunens plikter etter Brann- og eksplosjonsloven § 11 og 

forskrift om brannforebygging § 17. 

 

Kostnadene i forbindelse med feiing/ tilsyn dekkes av selvkost gjennom kommunens 

gebyrregulativ iht. Brann- og eksplosjonsloven § 28.  

 

 

 

 

 

Sak PS  83/17 
 

 

Sakstittel:  UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2018  
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Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 2 å skrive ut 

eiendomsskatt i Lebesby kommune for skatteåret 2018 som følger: 

 

1. Det skrives ut eiendomsskatt på 

a. faste eiendommer (bolig og næringseiendommer) i hele kommunen jf.esktl §3 a) 

b. Verk og bruk i hele kommunen  

c. Fritidsboliger i hele kommunen 

 

2. Skattesatsen settes til 7 promille – jf. esktl. § 11 

 

3. Bunnfradrag for boligeiendommer fastsettes til 50 % av takst–jf. esktl. §11 andre ledd 

 

4. Eiendomsskatten betales i 4 terminer med forfall 25.02.2018– 25.05.2018 – 

    25.08.2018 og 25.11.2018 – jf. esktl. § 25 

 

5. Eiendomsskattetakstene for 2018 blir fastsatt med takstene for 2017 som basis, 

    justert for sluttførte rettinger/klagesaker samt relevante endringer på den enkelte eiendom. 

 

6. Eiendomsskattevedtekter for Lebesby kommune vedtatt i kommunestyret desember 

    2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2018 – jf. esktl. § 10 

 

7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas etter 

    eiendomsskatteloven § 7 bokstav c) i 20 år, eller til kommunestyret a) endrer 

    antall fritaksår eller b) opphever fritaket 
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Behandling: 

Forslag fra administrasjonen v/Rådmann: 

Som innstilling, med nytt punkt 1: 

Lebesby kommune skriver i 2018 ut eiendomsskatt på verk og bruk i hele kommunen, samt i 

klart avgrensa områder som er helt eller delvis utbygd på byvis eller der slik utbygging er i 

gang jf. eskl.§ 5 bokstav e. 

 

Som innstilling med nytt pkt. 1 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 2 å skrive ut 

eiendomsskatt i Lebesby kommune for skatteåret 2018 som følger: 

 

1. Lebesby kommune skriver i 2018 ut eiendomsskatt på verk og bruk i hele kommunen, samt i 

klart avgrensa områder som er helt eller delvis utbygd på byvis eller der slik utbygging er i 

gang jf. eskl.§ 5 bokstav e. 

 

2. Skattesatsen settes til 7 promille – jf. esktl. § 11 

 

3. Bunnfradrag for boligeiendommer fastsettes til 50 % av takst–jf. esktl. §11 andre ledd 

 

4. Eiendomsskatten betales i 4 terminer med forfall 25.02.2018– 25.05.2018 – 

    25.08.2018 og 25.11.2018 – jf. esktl. § 25 

 

5. Eiendomsskattetakstene for 2018 blir fastsatt med takstene for 2017 som basis, 

    justert for sluttførte rettinger/klagesaker samt relevante endringer på den enkelte eiendom. 

 

6. Eiendomsskattevedtekter for Lebesby kommune vedtatt i kommunestyret desember 

    2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2018 – jf. esktl. § 10 

 

7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas etter 

    eiendomsskatteloven § 7 bokstav c) i 20 år, eller til kommunestyret a) endrer 

    antall fritaksår eller b) opphever fritaket 

 

 

 

 

 

Sak PS  84/17 
 

 

Sakstittel:  SALG AV LAGERBYGG  
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Innstilling: 

1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å avhende Strandvegen 95 (Gnr 36 Bnr 

245) gjennom direktesalg til dagens leietaker av «lecabygget» 

 

2. Det forutsettes at eiendommen ikke avhendes til under takstverdi. 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å avhende Strandvegen 95 (Gnr 36 Bnr 

245) gjennom direktesalg til dagens leietaker av «lecabygget» 

 

2. Det forutsettes at eiendommen ikke avhendes til under takstverdi. 
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Sak PS  85/17 
 

 

Sakstittel:  ORDNING FOR FINANSIERING AV FELLES 

DIGITALISERINGSPROSJEKTER FOR KOMMUNER 

OG FYLKESKOMMUNER  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre slutter seg til finansieringsordningen og vil bidra med et 

engangsbidrag på kr 20.- pr innbygger. 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre slutter seg til finansieringsordningen og vil bidra med et 

engangsbidrag på kr 20.- pr innbygger. 
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Sak PS  86/17 
 

 

Sakstittel:  BUDSJETTREGULERING 2017  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar følende budsjettregulering - investering: 

 

ANSVAR ART FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

4-hjuling teknisk:             

7001 02100 335 Anleggskostnad        100 000           83 000  -17 000 

              

Lebesby havn:             

7007 02300 325 Anleggskostnad     1 000 000                   -    -1 000 000 

7007 04290 325 Mva        250 000                   -    -250 000 

7007 07290 841 Mva       -250 000                   -    250 000 

              

Legekontor Lebesby:             

7303 02300 241 Anleggskostnad     1 000 000                   -    -1 000 000 

7303 04290 241 Mva        250 000                   -    -250 000 

7303 07290 841 Mva       -250 000                   -    250 000 

              

Vann & Avløp 
Breivikveien:             

7404 02300 345 Anleggskostnad     2 261 000  1 500 000 -761 000 

7404 02300 353 Anleggskostnad     1 979 000  979 000 -1 000 000 

              

Rådhus:             

7503 02300 130 Anleggskostnad     3 585 000  4 085 000 500 000 

7503 04290 130 Mva.     1 021 000  1 146 000 125 000 

7503 07290 841 Mva.    -1 021 000  -1 146 000 -125 000 

              

Utleieboliger Lebesby:             

7506 02300 265 Anleggskostnad   10 210 000  6 210 000 -4 000 000 

7506 08100 265 
Tilskudd 
Husbaknen    -2 609 000                   -    2 609 000 

              

Utleieboliger Kjøllefjord:             

7507 23000 265 Anleggskostnad   16 821 000  10 977 000 -5 844 000 

7507 08100 265 
Tilskudd 
Husbanken    -5 844 000                   -    5 844 000 
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Aksjer/andeler:             

7700 05291 172 Egenkapitaltilskudd        500 000  564 219 64 219 

7700 05290 320 Visit Nordkapp AS                  -    25 000 25 000 

              

Husbankmidler:             

7800 05101 283 Ekstraord. Avdrag                  -    1 625 000 1 625 000 

7800 05101 870 Ekstraord. Avdrag                  -    10 000 10 000 

7800 05200 283 Utlån     2 000 000  3 000 000 1 000 000 

7800 09100 283 Bruk av lån    -2 000 000  -3 000 000 -1 000 000 

7800 09201 283 Ekstraord. Avdrag                  -    -1 100 000 -1 100 000 

7800 09580 283 Bruk av fond                  -    -525 000 -525 000 

7800 09580 870 Bruk av fond                  -    -10 000 -10 000 

              

Finansiering:             

7900 09100 870 Bruk av lån  -25 790 500  -23 121 500 2 669 000 

7900 09700 880 Fra drift    -2 500 000  -589 219 1 910 781 

 

 

2. Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering - drift: 

 

ANSVAR ART FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

1030 14750 110 Finnmark Komm.rev.                -    289 000 289 000 

              

1115 11900 120 Husleie        83 400  133 400 50 000 

1115 13500 120 Kjøp fra kommuner        80 000  150 000 70 000 

              

1210 13700 325 Ungjobb      150 000                 -    -150 000 

5440 10200 261 Ungjobb        10 787  57 800 47 013 

5400 10200 130 Ungjobb                -    74 300 74 300 

5400 10300 130 Ungjobb                -    20 600 20 600 

5400 11201 130 Ungjobb        10 000  18 087 8 087 

              

1215 14700 325 Veidnes Havneutv.      140 000  230 000 90 000 

1215 19405 325 Bruk av fond                -    -90 000 -90 000 

              

1425 19505 233 Bruk av fond       -73 000                 -    73 000 

              

3705 13700 252 Kjøp fra andre                -    852 000 852 000 

3705 17000 252 Refusjon staten                -    -1 002 000 -1 002 000 

3705 15400 252 Avsetn. Disp.fond                -    150 000 150 000 
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8400 18101 870 Tilskudd Reform97       -92 000  -54 000 38 000 

              

9000 19050 870 Utbytte     -250 000  -770 000 -520 000 

              

9800 15400 870 Avsetning disp.fond                -    1 910 781 1 910 781 

9800 15700 870 Til investering   2 500 000  589 219 -1 910 781 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar følende budsjettregulering - investering: 

 

ANSVAR ART FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

4-hjuling teknisk:             

7001 02100 335 Anleggskostnad        100 000           83 000  -17 000 

              

Lebesby havn:             

7007 02300 325 Anleggskostnad     1 000 000                   -    -1 000 000 

7007 04290 325 Mva        250 000                   -    -250 000 

7007 07290 841 Mva       -250 000                   -    250 000 

              

Legekontor Lebesby:             

7303 02300 241 Anleggskostnad     1 000 000                   -    -1 000 000 

7303 04290 241 Mva        250 000                   -    -250 000 

7303 07290 841 Mva       -250 000                   -    250 000 

              

Vann & Avløp 
Breivikveien:             

7404 02300 345 Anleggskostnad     2 261 000  1 500 000 -761 000 

7404 02300 353 Anleggskostnad     1 979 000  979 000 -1 000 000 

              

Rådhus:             

7503 02300 130 Anleggskostnad     3 585 000  4 085 000 500 000 

7503 04290 130 Mva.     1 021 000  1 146 000 125 000 
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7503 07290 841 Mva.    -1 021 000  -1 146 000 -125 000 

              

Utleieboliger Lebesby:             

7506 02300 265 Anleggskostnad   10 210 000  6 210 000 -4 000 000 

7506 08100 265 

Tilskudd 

Husbaknen    -2 609 000                   -    2 609 000 

              

Utleieboliger Kjøllefjord:             

7507 23000 265 Anleggskostnad   16 821 000  10 977 000 -5 844 000 

7507 08100 265 
Tilskudd 
Husbanken    -5 844 000                   -    5 844 000 

              

Aksjer/andeler:             

7700 05291 172 Egenkapitaltilskudd        500 000  564 219 64 219 

7700 05290 320 Visit Nordkapp AS                  -    25 000 25 000 

              

Husbankmidler:             

7800 05101 283 Ekstraord. Avdrag                  -    1 625 000 1 625 000 

7800 05101 870 Ekstraord. Avdrag                  -    10 000 10 000 

7800 05200 283 Utlån     2 000 000  3 000 000 1 000 000 

7800 09100 283 Bruk av lån    -2 000 000  -3 000 000 -1 000 000 

7800 09201 283 Ekstraord. Avdrag                  -    -1 100 000 -1 100 000 

7800 09580 283 Bruk av fond                  -    -525 000 -525 000 

7800 09580 870 Bruk av fond                  -    -10 000 -10 000 

              

Finansiering:             

7900 09100 870 Bruk av lån  -25 790 500  -23 121 500 2 669 000 

7900 09700 880 Fra drift    -2 500 000  -589 219 1 910 781 

 

 

2. Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering - drift: 

 

ANSVAR ART FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

1030 14750 110 Finnmark Komm.rev.                -    289 000 289 000 

              

1115 11900 120 Husleie        83 400  133 400 50 000 

1115 13500 120 Kjøp fra kommuner        80 000  150 000 70 000 

              

1210 13700 325 Ungjobb      150 000                 -    -150 000 

5440 10200 261 Ungjobb        10 787  57 800 47 013 

5400 10200 130 Ungjobb                -    74 300 74 300 

5400 10300 130 Ungjobb                -    20 600 20 600 
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5400 11201 130 Ungjobb        10 000  18 087 8 087 

              

1215 14700 325 Veidnes Havneutv.      140 000  230 000 90 000 

1215 19405 325 Bruk av fond                -    -90 000 -90 000 

              

1425 19505 233 Bruk av fond       -73 000                 -    73 000 

              

3705 13700 252 Kjøp fra andre                -    852 000 852 000 

3705 17000 252 Refusjon staten                -    -1 002 000 -1 002 000 

3705 15400 252 Avsetn. Disp.fond                -    150 000 150 000 

              

8400 18101 870 Tilskudd Reform97       -92 000  -54 000 38 000 

              

9000 19050 870 Utbytte     -250 000  -770 000 -520 000 

              

9800 15400 870 Avsetning disp.fond                -    1 910 781 1 910 781 

9800 15700 870 Til investering   2 500 000  589 219 -1 910 781 
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Sak PS  87/17 
 

 

Sakstittel:  TILSKUDD TIL NY FLYTEBRYGGE VEIDNES 

HAVNEUTVIKLING AS  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre innvilger Veidnes Havneutvikling AS tilskudd på inntil  

kr. 300.000 til en ny flytebrygge på 66 meter, og til forlengelse av «bølgebryter-

brygga» med 20 meter. 

2. Beløpet utgjør ca. 20 % av totale investeringer og dekkes over disposisjonsfond 

256080004 kr. 240 628, og bundet konsesjonsavgiftsfond 251080017 kr. 59 372. Når 

det foreligger bekreftelse på fullfinansiering og gyldig skatteattest, kan 75 % utbetales 

ved oppstart, og resterende 25 % når sluttregnskap leveres.  

3. Tilskuddet gis med sikkerhet i gjeldsbrev og bindingstid i 5 år. Tilskuddet avskrives 

med 20 % pr. år. Dersom søker legger ned sin virksomhet, flytter den fra kommunen 

eller selger flytebrygga innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal gjenstående andel 

av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

4. Begrunnelsen for å innvilge tilskuddet er at behovet for nye flytebryggeplasser i 

Veidnes havn er stort. Det er positivt at lokale fiskere investerer i flytebrygga på egen 

hånd, og bidrar med stor egenkapital i prosjektet. De løser utfordringene selv, noe 

som gir en rask og god løsning for havna.  

5. Det forutsettes at flytebrygga skal være forbeholdt fiskeriaktivitet men samtidig 

tilgjengelig for allmennheten. Plassering av begge flytebryggene gjøres slik at det 

fortsatt er mulig for allmennheten å benytte allmenningskaia og kranen der. Det 

forutsettes også at Veidnes Havneutvikling AS innhenter de nødvendige tillatelser fra 

kommunen, Kystverket og Nordkappregionen havn IKS, før brygga legges ut.  

6. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen sendes innen 

3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune.  

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre innvilger Veidnes Havneutvikling AS tilskudd på inntil  

kr. 300.000 til en ny flytebrygge på 66 meter, og til forlengelse av «bølgebryter-

brygga» med 20 meter. 

2. Beløpet utgjør ca. 20 % av totale investeringer og dekkes over disposisjonsfond 

256080004 kr. 240 628, og bundet konsesjonsavgiftsfond 251080017 kr. 59 372. Når 

det foreligger bekreftelse på fullfinansiering og gyldig skatteattest, kan 75 % utbetales 

ved oppstart, og resterende 25 % når sluttregnskap leveres.  

3. Tilskuddet gis med sikkerhet i gjeldsbrev og bindingstid i 5 år. Tilskuddet avskrives 

med 20 % pr. år. Dersom søker legger ned sin virksomhet, flytter den fra kommunen 

eller selger flytebrygga innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal gjenstående andel 

av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

4. Begrunnelsen for å innvilge tilskuddet er at behovet for nye flytebryggeplasser i 

Veidnes havn er stort. Det er positivt at lokale fiskere investerer i flytebrygga på egen 

hånd, og bidrar med stor egenkapital i prosjektet. De løser utfordringene selv, noe 

som gir en rask og god løsning for havna.  

5. Det forutsettes at flytebrygga skal være forbeholdt fiskeriaktivitet men samtidig 

tilgjengelig for allmennheten. Plassering av begge flytebryggene gjøres slik at det 

fortsatt er mulig for allmennheten å benytte allmenningskaia og kranen der. Det 

forutsettes også at Veidnes Havneutvikling AS innhenter de nødvendige tillatelser fra 

kommunen, Kystverket og Nordkappregionen havn IKS, før brygga legges ut.  

6. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen sendes innen 

3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune.  
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Sak PS  88/17 
 

 

Sakstittel:  DAVVI VINDPARK - HØRINGSUTTALELSE ANG. 

KONSEKVENSUTREDNINGER  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre viser til melding oversendt fra NVE den 23.8.2018 og NVEs 

orientering i folkemøte på Kunes den 18.9.2017, ang. konsekvensutredning av Davvi 

vindkraftverk med nettilknytning. Lebesby kommunestyre slutter seg til forslag omtalt i 

meldingene til hvilke tema/fagområder som skal konsekvensutredes:  

 Landskap  

 Kulturminner og kulturmiljø  

 Friluftsliv og ferdsel  

 Naturmangfold  

 Forurensning  

 Støy  

 Skyggekast  

 Samfunnsmessige virkninger  

 Verdiskaping  

 Reiseliv og turisme  

 Landbruk  

 Luftfart og kommunikasjonssystemer  

 Reindrift  

 Annen arealbruk  

 Elektromagnetiske felt 

 

2. Når det gjelder konsekvensutredning av samfunnsmessige virkninger og verdiskaping 

ønsker Lebesby kommunestyre å komme med følgende presisering: 

 

Kunes er den nærmeste bygda til utbyggingsområdet, og vil følgelig bli mest berørt i 

utbyggingsperioden og i driftsfasen. Det må derfor utredes hvordan en stor utbygging 

over flere år vil kunne påvirke utvikling innen befolkning og næringsliv i Kunes og 

området for øvrig i indre Laksefjord. Her tenkes det på: 

 Utbygging av kai, plassering og etterbruk. Plassering av næringsareal ved kaia og 

veitrase inn til hovedvei må sees i sammenheng med øvrig arealbruk i 

Kunesområdet og hva som foreslås i ny arealplan for kommunen.  

 Plassering av brakkerigger i utbyggingsperioden, og lokalt etterbruk. 
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 Rekruttering av lokal arbeidskraft, opplæringstilbud lokalt/regionalt slik at 

stillinger kan besettes av lokal arbeidskraft dersom anlegget blir bygget. 

 Bruk av lokalt næringsliv i utbyggings- og driftsfasen. 

 Driftsfasen; hvordan rekruttere og bosette 30-40 ansatte med familier i området 

Kunes og for øvrig i indre Laksefjord.  

 Dersom eiendomsskatt fjernes av myndighetene, må det utredes hvilken lokal 

tilskuddsordning/avtale som kan inngås mellom Lebesby kommune og 

Grenselandet AS. Her også vurdere muligheten for et eget fond til tiltak i 

Kunesområdet/indre Laksefjord. 

 Det bør utredes om en eventuell etablering av et informasjonssenter om Davvi 

Vindkraftverk, kan legges til Kunes.  

 

3. Førøvrig vises det til høringsuttalelse fra Kunes Bygdelag datert 14.6.2017. Lebesby 

kommunestyre støtter innspill fra bygdelaget med forslag til utredningstema.  

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre viser til melding oversendt fra NVE den 23.8.2018 og NVEs 

orientering i folkemøte på Kunes den 18.9.2017, ang. konsekvensutredning av Davvi 

vindkraftverk med nettilknytning. Lebesby kommunestyre slutter seg til forslag omtalt i 

meldingene til hvilke tema/fagområder som skal konsekvensutredes:  

 Landskap  

 Kulturminner og kulturmiljø  

 Friluftsliv og ferdsel  

 Naturmangfold  

 Forurensning  

 Støy  

 Skyggekast  

 Samfunnsmessige virkninger  

 Verdiskaping  

 Reiseliv og turisme  

 Landbruk  
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 Luftfart og kommunikasjonssystemer  

 Reindrift  

 Annen arealbruk  

 Elektromagnetiske felt 

 

2. Når det gjelder konsekvensutredning av samfunnsmessige virkninger og verdiskaping 

ønsker Lebesby kommunestyre å komme med følgende presisering: 

 

Kunes er den nærmeste bygda til utbyggingsområdet, og vil følgelig bli mest berørt i 

utbyggingsperioden og i driftsfasen. Det må derfor utredes hvordan en stor utbygging 

over flere år vil kunne påvirke utvikling innen befolkning og næringsliv i Kunes og 

området for øvrig i indre Laksefjord. Her tenkes det på: 

 Utbygging av kai, plassering og etterbruk. Plassering av næringsareal ved kaia og 

veitrase inn til hovedvei må sees i sammenheng med øvrig arealbruk i 

Kunesområdet og hva som foreslås i ny arealplan for kommunen.  

 Plassering av brakkerigger i utbyggingsperioden, og lokalt etterbruk. 

 Rekruttering av lokal arbeidskraft, opplæringstilbud lokalt/regionalt slik at 

stillinger kan besettes av lokal arbeidskraft dersom anlegget blir bygget. 

 Bruk av lokalt næringsliv i utbyggings- og driftsfasen. 

 Driftsfasen; hvordan rekruttere og bosette 30-40 ansatte med familier i området 

Kunes og for øvrig i indre Laksefjord.  

 Dersom eiendomsskatt fjernes av myndighetene, må det utredes hvilken lokal 

tilskuddsordning/avtale som kan inngås mellom Lebesby kommune og 

Grenselandet AS. Her også vurdere muligheten for et eget fond til tiltak i 

Kunesområdet/indre Laksefjord. 

 Det bør utredes om en eventuell etablering av et informasjonssenter om Davvi 

Vindkraftverk, kan legges til Kunes.  

 

3. Førøvrig vises det til høringsuttalelse fra Kunes Bygdelag datert 14.6.2017. Lebesby 

kommunestyre støtter innspill fra bygdelaget med forslag til utredningstema.  

 

 

 

 

 

Sak PS  89/17 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM UTVIDELSE AV MTB VED LOKALITET 

34697 ØYRA SALMAR NORD AS  
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Innstilling: 

Lebesby kommunestyre viser til høringsbrev fra Finnmark Fylkeskommune datert 11.9.2017 

angående søknad fra SalMar Nord AS om utvidet MTB (maksimalt tillatt biomasse) ved 

lokalitet 34697 Øyra.  

 

Søknaden har vært annonsert i avisene Finnmarken, Kyst og Fjord og i Norsk Lysningsblad, 

og den har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 18.9.2017 – 25.10.2017. Det er kommet 

inn en uttalelse fra Mårøy Vel.  

 

Lebesby kommunestyre har følgende uttalelse i henhold til kommunale planer og interesser: 

 

1. Lebesby kommune har i sin kystsoneplan avsatt områder til akvakultur og resten er 

flerbruksområder, hvor også akvakultur kan tillates. Lokaliteten Øyra ligger i 

flerbruksområdet, og SalMar fikk i 2014 tillatelse til å etablere denne lokaliteten.  

2. SalMar søker nå om utvidet MTB fra 3600 tonn til 6300 tonn på lokaliteten Øyra, men 

saken har ikke innvirkning på arealet som er avsatt. Dersom sektormyndighetene ikke går 

i mot denne søknaden, stiller Lebesby kommunestyre seg positiv til dette. I påvente av ny 

kystsoneplan, som skal være ferdig innen utgangen av 2018, er det bedre å søke utvidet 

MTB på eksisterende lokaliteter fremfor å søke om nye. En forutsetning for utvidet 

biomasse på Øyra, er at lokaliteten Eidmolla i Torskefjord trekkes inn. Tidligere søknad 

på Nordmannspynten forventes heller ikke å komme til ny behandling.  

3. Lebesby kommunestyre viser til Mårøy Vel i sine bekymringer for støy fra anlegget og ber 

SalMar se på elektrifisering av lokaliteten Øyra. Det må også gjennomføres andre tiltak 

som kan dempe støyen umiddelbart.  

4. Lebesby kommunestyre viser videre til uttalelse fra Mårøy Vel med bekymring for 

luseproblematikk, miljøpåvirkning og arealbrukskonflikter med andre interesser i 

området. Lebesby kommunestyre forventer at SalMar følger dette tettere opp ved økt 

MTB, og fortsatt holder dialogen med andre interessenter i området. Selv om Øyra er en 

god lokalitet med hensyn til miljøtilstand, ber kommunestyret om at en eventuell økning i 

produksjonen skjer gradvis og med tett oppfølging, og at det settes i gang tiltak 

umiddelbart om miljøtilstanden forverrer seg på lokaliteten Øyra.  
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Behandling: 

Forslag fra Lebesby SV v/Hanne Arnrup-Øien: 

Lebesby kommunestyre viser til høringsbrev fra Finnmark Fylkeskommune datert 11.9.2017 

angående søknad fra SalMar Nord AS om utvidet MTB (maksimalt tillatt biomasse) ved 

lokalitet 34697 Øyra. 

  

Søknaden har vært annonsert i avisene Finnmarken, Kyst og Fjord og i Norsk Lysningsblad, 

og den har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 18.9.2017 – 25.10.2017. Det er kommet 

inn en uttalelse fra Mårøy Vel. Lebesby kommunestyre har følgende uttalelse i henhold til 

kommunale planer og interesser: 

  

1. Lebesby kommune har i sin kystsoneplan avsatt områder til akvakultur og resten er 

flerbruksområder, hvor også akvakultur kan tillates. Lokaliteten Øyra ligger i 

flerbruksområdet, og SalMar fikk i 2014 tillatelse til å etablere denne lokaliteten. 

  

2. SalMar søker nå om utvidet MTB fra 3600 tonn til 6300 tonn på lokaliteten Øyra, men 

saken har ikke innvirkning på arealet som er avsatt, men vil mest trolig ha det for miljøet i 

nærliggende områder. Lebesby kommune stiller seg ikke positive til dette tiltaket. Skulle 

likevel sektormyndighetene godkjenne denne søknaden, er det bedre å søke utvidet MTB på 

eksisterende lokaliteter fremfor å søke om nye i påvente av ny kystsoneplan, som skal være 

ferdig innen utgangen av 2018. En forutsetning for utvidet biomasse på Øyra, er at lokaliteten 

Eidmolla i Torskefjord trekkes inn. Tidligere søknad på Nordmannspynten forventes heller 

ikke å komme til ny behandling. 

  

3. Lebesby kommunestyre viser til Mårøy Vel i sine bekymringer for støy fra anlegget og ber 

SalMar se på elektrifisering av lokaliteten Øyra. Det må også gjennomføres andre tiltak som 

kan dempe støyen umiddelbart. 

  

4. Lebesby kommunestyre viser videre til uttalelse fra Mårøy Vel med bekymring for 

luseproblematikk, miljøpåvirkning og arealbrukskonflikter med andre interesser i området. 

Lebesby kommunestyre forventer at SalMar følger dette tettere opp ved en eventuell økt MTB, 

og fortsatt holder dialogen med andre interessenter i området. Selv om Øyra er en god 

lokalitet med hensyn til miljøtilstand, ber kommunestyret om at en eventuell økning i 

produksjonen skjer gradvis og med tett oppfølging, og at det skal settes i gang tiltak 

umiddelbart om miljøtilstanden forverrer seg på lokaliteten Øyra. 

  

  

  

  

Videre kommentar: 

  

I søknad og saksfremlegg sier SalMar at de ønsker å produsere maksimalt tillatt biomasse og 

at deres mål er å drive med lokaliteter i tilstandsklasse 1 og 2, da det er best 

både for laksen og for miljøet, og at den er sertifisert etter ASC-standarden som er den 

strengeste. Likevel ser vi at andre lokaliteter i Laksefjorden har mom-undersøkelser som viser 

resultat 3 og 4 innenfor produksjon av tillatt biomasse. Dette er en utvikling Laksefjorden 

som helhet ikke er tjent med.  Hvis stadig flere lokaliteter som Hovdenakken tildelt SalMar i 

2013, som ved siste mom-undersøkelse er i ferd med å ”slites” ut vil det stadig være behov for 

nye lokaliteter, samtidig som det vil ta tid for havbunnen å restituere seg. I og med at det til 
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stadighet er lokaliteter som får tilstand 3 og 4 er det betimelig å spørre om Laksefjorden ikke 

er optimal for oppdrett? 

  

I forbindelse med at det skal gjennomføres kartlegging av miljøtilstanden i vannforekomstene 

i Laksefjorden i forbindelse med kommuneplanen vil en forhåpentligvis få et klarere svar på 

miljøpåvirkningen oppdrett har. Forutsatt at sak 140/2017 blir vedtatt i formannskapet  

18.12. 2017 

  

  

  

Videre er det verdt å merke seg at stadig flere også innenfor næringen selv tar til ordet for 

lukkede konstruksjoner. 

  

https://kyst.no/nyheter/slik-blir-utviklingskonseptet-torus-seafarm/ 

  

http://ilaks.no/vi-trenger-nye-mater-a-drive-oppdrett-pa/ 

  

http://www.stord24.no/atle-presthaug-fra-stord-er-klar-for-a-revolusjonere-

oppdrettsbransjen/ 

 

 

Votering: 3 for, 14 mot. Forslag falt. 

 

*** Innstilling vedtatt mot 3 stemmer. 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre viser til høringsbrev fra Finnmark Fylkeskommune datert 11.9.2017 

angående søknad fra SalMar Nord AS om utvidet MTB (maksimalt tillatt biomasse) ved 

lokalitet 34697 Øyra.  

 

Søknaden har vært annonsert i avisene Finnmarken, Kyst og Fjord og i Norsk Lysningsblad, 

og den har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 18.9.2017 – 25.10.2017. Det er kommet 

inn en uttalelse fra Mårøy Vel.  

 

Lebesby kommunestyre har følgende uttalelse i henhold til kommunale planer og interesser: 

 

1. Lebesby kommune har i sin kystsoneplan avsatt områder til akvakultur og resten er 

flerbruksområder, hvor også akvakultur kan tillates. Lokaliteten Øyra ligger i 

flerbruksområdet, og SalMar fikk i 2014 tillatelse til å etablere denne lokaliteten.  

2. SalMar søker nå om utvidet MTB fra 3600 tonn til 6300 tonn på lokaliteten Øyra, men 

saken har ikke innvirkning på arealet som er avsatt. Dersom sektormyndighetene ikke går 

i mot denne søknaden, stiller Lebesby kommunestyre seg positiv til dette. I påvente av ny 

https://kyst.no/nyheter/slik-blir-utviklingskonseptet-torus-seafarm/
https://kyst.no/nyheter/slik-blir-utviklingskonseptet-torus-seafarm/
http://ilaks.no/vi-trenger-nye-mater-a-drive-oppdrett-pa/
http://ilaks.no/vi-trenger-nye-mater-a-drive-oppdrett-pa/
http://www.stord24.no/atle-presthaug-fra-stord-er-klar-for-a-revolusjonere-oppdrettsbransjen/
http://www.stord24.no/atle-presthaug-fra-stord-er-klar-for-a-revolusjonere-oppdrettsbransjen/
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kystsoneplan, som skal være ferdig innen utgangen av 2018, er det bedre å søke utvidet 

MTB på eksisterende lokaliteter fremfor å søke om nye. En forutsetning for utvidet 

biomasse på Øyra, er at lokaliteten Eidmolla i Torskefjord trekkes inn. Tidligere søknad 

på Nordmannspynten forventes heller ikke å komme til ny behandling.  

3. Lebesby kommunestyre viser til Mårøy Vel i sine bekymringer for støy fra anlegget og ber 

SalMar se på elektrifisering av lokaliteten Øyra. Det må også gjennomføres andre tiltak 

som kan dempe støyen umiddelbart.  

4. Lebesby kommunestyre viser videre til uttalelse fra Mårøy Vel med bekymring for 

luseproblematikk, miljøpåvirkning og arealbrukskonflikter med andre interesser i 

området. Lebesby kommunestyre forventer at SalMar følger dette tettere opp ved økt 

MTB, og fortsatt holder dialogen med andre interessenter i området. Selv om Øyra er en 

god lokalitet med hensyn til miljøtilstand, ber kommunestyret om at en eventuell økning i 

produksjonen skjer gradvis og med tett oppfølging, og at det settes i gang tiltak 

umiddelbart om miljøtilstanden forverrer seg på lokaliteten Øyra.  
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Sak PS  90/17 
 

 

Sakstittel:  UTFORMING AV KOMMUNEPLAN FOR KULTUR OG 

KULTURELL AKTIVITET  
 

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre vedtar oppstart av planprogram for kommunedelplan for kultur og 

kulturell aktivitet. 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Kommunestyre vedtar oppstart av planprogram for kommunedelplan for kultur og 

kulturell aktivitet. 
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Sak PS  91/17 
 

 

Sakstittel:  FORSLAG OM BOPLIKT I LEBESBY KOMMUNE  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar å ikke innføre ny forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, 

(nullkonsesjon), for erverv av fast eiendom. 

Innstillingen begrunnes med at ordningen erfaringsmessig er krevende å følge. I tillegg har 

man få eller ingen sanksjonsmuligheter ovenfor de som ikke følger opp bosettingskravet. 

 

 

 

Behandling: 

Forslag fra MDG Lebesby v/Kristin Mørch: 

Det søkes om Boplikt i Lebesby kommune, med unntak av Kjøllefjord. Gjøres som en 

forsøksordning i 5 år. Dersom tiltenkte tiltak ikke lykkes, søker man om å oppheve ordningen. 

 

Votering: 2 for, 15 mot. 

 

*** Innstilling vedtatt mot 2 stemmer. 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar å ikke innføre ny forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, 

(nullkonsesjon), for erverv av fast eiendom. 

Innstillingen begrunnes med at ordningen erfaringsmessig er krevende å følge. I tillegg har 

man få eller ingen sanksjonsmuligheter ovenfor de som ikke følger opp bosettingskravet. 

 

 

 

 

 

Sak PS  92/17 
 

 

Sakstittel:  KOMMUNALE SAMARBEIDSORGAN  
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Innstilling: 

Lebesby kommunestyre sier med dette opp medlemskapet i Øst Finnmark Regionråd. I tråd 

med vedtektene vil medlemskapet opphøre 1/1 2019. 

 

Lebesby kommune vil i løpet av 2018 vurdere om kommunen skal opprettholde medlemskapet. 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre sier med dette opp medlemskapet i Øst Finnmark Regionråd. I tråd 

med vedtektene vil medlemskapet opphøre 1/1 2019. 

 

Lebesby kommune vil i løpet av 2018 vurdere om kommunen skal opprettholde medlemskapet. 
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Sak PS  93/17 
 

 

Sakstittel:  ENDRING I EKTESKAPSLOVEN - BORGELIGE 

VIGSLER  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende som vigsler i tillegg til ordfører og 

varaordfører: 

 Rådmann Harald Larssen 

 

2. Vigselsfullmakten gjelder fra og med 1.1.2018. 

 

3. Lebesby kommunestyre vedtar forslag til retningslinjer for kommunale vigsler etter 

ekteskapsloven. 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende som vigsler i tillegg til ordfører og 

varaordfører: 

 Rådmann Harald Larssen 

 

2. Vigselsfullmakten gjelder fra og med 1.1.2018. 

 

3. Lebesby kommunestyre vedtar forslag til retningslinjer for kommunale vigsler etter 

ekteskapsloven. 

 

 

 

 

Sak PS  94/17 
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Sakstittel:  SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV LEIF 

PEDERSEN  
 

 

Innstilling: 

1) Kommunestyret avslår søknad fra Leif Pedersen om fritak fra sine verv i 

Kommunestyret og Formannskapet, samt representantskap Nordkyn Kraftlag. 

 

2) Kommunestyret vedtar å gi Leif Pedersen permisjon fra sine verv i Kommunestyret og 

Formannskapet, samt representantskap Nordkyn Kraftlag for den perioden han 

innehar vervet som hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet 

 

 

 

 

 

Behandling: 

Kari Krogh inhabil i behandling av saken. 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1) Kommunestyret avslår søknad fra Leif Pedersen om fritak fra sine verv i 

Kommunestyret og Formannskapet, samt representantskap Nordkyn Kraftlag. 

 

2) Kommunestyret vedtar å gi Leif Pedersen permisjon fra sine verv i Kommunestyret og 

Formannskapet, samt representantskap Nordkyn Kraftlag for den perioden han 

innehar vervet som hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet. 

 

 

 

 

Sak PS  95/17 
 

 

Sakstittel:  SUPPLERINGSVALG - FAST MEDLEM AV SAKKYNDIG 

ANKENEMD - EIENDOMSSKATT OG 
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VARAMEDLEMMER TIL 

ADMINISTRASJONSUTVALGET, IKA FINNMARK IKS 

OG UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende representant som fast medlem til Sakkyndig 

Ankenemnd – Eiendomsskatt: ________________________________________ 

 

2. Lebesby kommunestyre velger følgende representanter som varamedlemmer til 

utvalgene: 

 Administrasjonsutvalget: _________________________________________ 

 IKA Finnmark IKS: ______________________________________________ 

 Utvalg for Plan- teknisk og miljø: ___________________________________ 

 

3. Valgene gjelder fra 18.12.17 og ut valgperioden (høst 2019). 

 

 

 

Behandling: 

Forslag fra LTL v/Arnkjell Bøgeberg: 

1: Fast representant til Sakkyndig Ankenemnd – Eiendomsskatt: Martin Ellingsen 

2: Varamedlemmer til 

- Administrasjonsutvalget: utgår som følge av vedtatt budsjettsak PS 79/17 

- IKA Finnmark IKS: Tommy Vevang 

- Utvalg for Plan-teknisk og miljø: Rakel Løkke 

 

Som forslag 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende representant som fast medlem til Sakkyndig 

Ankenemnd – Eiendomsskatt: Martin Ellingsen 

2. Lebesby kommunestyre velger følgende representanter som varamedlemmer til 

utvalgene: 

 Administrasjonsutvalget: Valg utgår som følge av vedtatt budsjettsak PS 79/17 

 IKA Finnmark IKS: Tommy Vevang 

 Utvalg for Plan- teknisk og miljø: Rakel Løkke 
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3. Valgene gjelder fra 18.12.17 og ut valgperioden (høst 2019). 
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Sak PS  97/17 
 

 

Sakstittel:  KOMMUNAL DELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK 

AKTIVITET  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre godkjenner og sluttbehandler Kommunedelplan for idrett og fysisk 

aktivitet 2018-2022. 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre godkjenner og sluttbehandler Kommunedelplan for idrett og fysisk 

aktivitet 2018-2022. 
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Sak PS  98/17 
 

 

Sakstittel:  ENDRING EIENDOMSSKATT  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre omgjør utvidelsen av eiendomsskatteområdet til hele kommunen for 

skatteåret 2017. Det innebærer at det også for 2017 kun skal være eiendomsskatt på verk og 

bruk og i tettstedet Kjøllefjord, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav e). 

 

Lebesby kommunestyre vedtar at tidligere vedtak om innføring av eiendomsskatt i hele 

kommunen gjennomføres fra og med skatteåret 2019 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre omgjør utvidelsen av eiendomsskatteområdet til hele kommunen for 

skatteåret 2017. Det innebærer at det også for 2017 kun skal være eiendomsskatt på verk og 

bruk og i tettstedet Kjøllefjord, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav e). 

 

Lebesby kommunestyre vedtar at tidligere vedtak om innføring av eiendomsskatt i hele 

kommunen gjennomføres fra og med skatteåret 2019 

 

 

 

 

 

Sak PS  99/17 
 

 

Sakstittel:  SOSIALPOLITISK OPPFORDRING  
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Innstilling: 

Sak lagt fram i Kommunestyremøtet 18.12.17 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Kommunestyre: 
 

Sosialpolitisk oppfordring fra Lebesby kommunestyre: 
Lebesby kommunestyre vil bidra til at våre lokalsamfunn oppleves trygge og sikre for alle 

våre innbyggere, uansett etnisitet, alder, politisk overbevisning, seksuell legning eller religiøs 

og sosial bakgrunn. Vi skal behandle hverandre med respekt og omsorg, og vi skal betrakte 

mangfoldet i våre lokalsamfunn som verdifullt. 

 

Vi vil også oppfordre våre innbyggere til å vise måtehold og bidra til at våre barn får en god 

julefeiring og vise nestekjærlighet til alle de som har det vanskelig, og de som har blitt utsatt 

for vold og overgrep især. 

 

Som forslag 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Sosialpolitisk oppfordring fra Lebesby kommunestyre: 

Lebesby kommunestyre vil bidra til at våre lokalsamfunn oppleves trygge og sikre for alle 

våre innbyggere, uansett etnisitet, alder, politisk overbevisning, seksuell legning eller religiøs 

og sosial bakgrunn. Vi skal behandle hverandre med respekt og omsorg, og vi skal betrakte 

mangfoldet i våre lokalsamfunn som verdifullt. 

 

Vi vil også oppfordre våre innbyggere til å vise måtehold og bidra til at våre barn får en god 

julefeiring og vise nestekjærlighet til alle de som har det vanskelig, og de som har blitt utsatt 

for vold og overgrep især. 
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