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1. Lebesby kommunestyre tar saken til orientering. 
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Faktaopplysning: 

Da Lebesby kommunestyre vedtok kommuneplanens arealdel 2019-2035 i september 2019, 

forelå det uløste innsigelser fra Sametinget på fire nye akvakulturområder:  

 

Akvakulturområder som Sametinget krevde måtte tas ut av planen  

VA_F1 Kartøya 

VA_F2 Henriksholman 

VA_F10 Kifjordneset 

 

Akvakulturområde som Sametinget ville frafalle innsigelsen på dersom kommunen innførte 

plankrav 

VA_F6 Torskefjorden-Slåttvika  

 

Disse områdene ble, ihht. plan- og bygningsloven § 11.16 første ledd, unntatt rettsvirkning i 

påvente av løsning på innsigelsen. 

 

I etterkant av at kommuneplanens arealdel ble vedtatt i september 2019, ble det gjort forsøk 

på å komme til enighet med Sametinget gjennom mekling i regi av Fylkesmannen i Troms og 

Finnmark (nå Statsforvalteren). Meklingsmøte ble avholdt i januar 2020, uten at det førte 

frem. Saksgangen videre er da å sende saken til kommunal- og moderniseringsdepartementet 

(KMD) for endelig avgjørelse, jf. plan- og bygningslovens § 5-6: 

 

Finner kommunen ikke å kunne ta hensyn til innsigelsen, skal det ordinært foretas mekling 

mellom partene. Dersom enighet ikke oppnås, treffer kommunen planvedtak og sender planen 

og innsigelsen, med meklerens tilråding, til departementet. Departementet avgjør om 

innsigelsen skal tas til følge og planen endres. 

 

Kommunestyret vedtok i april 2020 å sende planen med innsigelse til departementet for 

endelig avgjørelse. Saken ble oversendt Fylkesmannen i Troms og Finnmark i april, som 



sendte saken med sin anbefaling videre til KMD i juni 2020. Fylkesmannen anbefalte at 

Sametingets innsigelse ikke ble tatt til følge. 

 

Høsten 2020 ble det gjennomført et felles digitalt møte med fylkesmannen, Sametinget, 

Lebesby kommune og KMD, i tillegg til et eget digitalt møte mellom Lebesby kommune og 

KMD.  

 

15. februar 2021 mottok Lebesby kommune departementets vedtak i saken: 

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd godkjenner Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet Lebesby kommuneplan datert 2. juni 20191, med 

følgende endring: 

 

For å sikre at hensyn til sjøsamisk fiske og kulturøvelse følges opp og avklares i 

reguleringsplanen, gjøres det en tilføyelse i kommuneplanbestemmelsene 52 e) For 

områdene VA F1, VA F2, VA F6 og VA F10 skal bruken av arealene til lokalt fiske og 

kulturgrunnlaget for sjøsamisk fiske kartlegges og vurderes i reguleringsplanen. Den 

detaljerte kunnskapen om bruken av arealene, skal gi grunnlag for å avgrense 

områdene nærmere. Det stilles plankrav til akvakulturområde VA F6. 

 

Sametingets innsigelser er dermed avvist, men departementet skjerper i planbestemmelsene 

kravene til kartlegging og vurdering av arealbruken knyttet til lokalt fiske og 

kulturgrunnlaget for sjøsamisk fiske i reguleringsplan. I tillegg har departementet fulgt 

Sametingets krav om reguleringsplan også for VA_F6 Torskefjorden-Slåttvika, noe 

kommunen i utgangspunktet ikke ønsket. 

 

Vurdering: 

Departementets avgjørelse er endelig. Plan- og bygningsloven åpner i § 5-7 for at en 

kommune kan reise søksmål mot departementets avgjørelse. Dette vil bare være aktuelt i 

saker der en innsigelse blir tatt helt eller delvis til følge. Søksmål må da gjøres innen seks 

måneder etter at avgjørelsen ble truffet. 

 

Kommuneplanens arealdel oppdateres i henhold til departementets vedtak. Dermed kan vi 

endelig sluttføre arbeidet med kommuneplanens arealdel 2019-2035, og kunngjøre at planen 

er ferdigstilt i sin helhet. 
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1 Feil dato – riktig dato er 2. september 2019. 
2 Skal være 5.2.3 e) 


