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Sakstittel:  PLANSTRATEGI 2020-2023: OPPSTART  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre vedtar oppstart av arbeidet med planstrategi for 2020-2023. 

2. Forslag til planstrategi skal legges fram for kommunestyret våren 2020, før det legges 

ut til offentlig ettersyn. 

3. Før nytt kommunestyre tiltrer i 2023, skal det sittende kommunestyret evaluere 

planstrategien. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

1. Planstrategi for Lebesby kommune 2016-2019 

2. Evaluering av planstrategi 2016-2019, lagt fram for KS i sak 35/2019 juni 2019 

 

Faktaopplysning: 

 

Alle kommuner har plikt til å utarbeide en planstrategi hvert fjerde år. Ifølge plan- og 

bygningslovens § 10-1 skal kommunestyret minst én gang hver valgperiode, og senest innen 

ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 

 

En planstrategi skal beskrive hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i løpet av 

kommunestyreperioden. Planbehovet vil være avhengig av lovpålagte krav, alder på 

eksisterende planer, trekk i samfunnsutviklingen, samt utfordringer og muligheter en 

kommune står overfor. Formålet med en planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver 

kommunen skal prioritere for å legge til rette for ønsket utvikling.  Planstrategien skal også 

bidra til at planambisjoner tilpasses tilgjengelige administrative ressurser. Et viktig prinsipp 

er at kommunal planlegging skal være behovsstyrt, og ikke gjøres mer omfattende enn 

nødvendig. 

 

Planstrategien skal være et verktøy for å styrke den politiske styringen av kommunalt 

planarbeid. En planstrategi gir oversikt over kommunens planoppgaver – plansystemet, 

planressurser og samlet planbehov. Den er dermed et nyttig verktøy for kommunestyre-

politikere for å sette seg inn i hva kommunal planlegging innebærer, og hvilke 

utviklingstrekk og utfordringer som påvirker planbehovet i kommunen. Loven fastsetter at 

kommunestyret skal være delaktig både i utarbeidelse og vedtak av ny planstrategi.   

 

Krav til innhold og prosess 

 

Plan- og bygningslovens § 10-1 sier følgende om kommunal planstrategi:   

 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 

konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 



drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 

arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens 

planbehov i valgperioden.  

 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 

regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning 

og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal 

gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.   

 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler 

av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan 

herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i 

valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.   

 

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av 

oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.  

 

Vurdering av kommuneplan 

 

I planstrategien skal behovet for revisjon av kommuneplanen vurderes. Revisjonen kan gjelde 

hele eller deler av planen.  

 

Behovet for revisjon av Lebesbys kommuneplan ble påpekt i planstrategien både i 2012 og 

2016. 

 

Lebesby kommune har nylig avsluttet en omfattende revisjonsprosess, Lebesby mot 2035, 

som har pågått siden høsten 2016. Samfunnsdelen (kps) ble vedtatt av kommunestyret i 

oktober 2018, mens arealdelen med kystsoneplan (kpa) ble vedtatt i september 2019. Lebesby 

har dermed en oppdatert kommuneplan som er utformet i henhold til gjeldende lovverk, og 

med definerte satsingsområder. 

 

Kommunestyret behandlet i juni 2019 en evaluering av planstrategien for 2016-2019. 

Evalueringen omtaler behovet for revisjon av kommuneplanen. Her heter det blant annet: 

 

Administrasjonen mener at det ikke er behov for en omfattende revisjon av kommuneplanen 

de neste fire årene. Det er nå viktig å fokusere på å implementere den ferske samfunnsdelen i 

øvrig planverk og politisk og administrativt arbeid. 

 

Areal- og kystsonedelen var på høring og offentlig ettersyn da evalueringen ble lagt fram for 

kommunestyret i juni, men er altså ferdigstilt og vedtatt høsten 2019.  

 

Under høring og offentlig ettersyn av kpa kom det inn forslag om enkelte endringer i planen. 

I vurderingen ble det henvist til at disse forslagene burde drøftes i forbindelse med neste 

planstrategiprosess. Dette gjaldt følgende forslag: 

 

 Byggeområder Veidnes: Lokalt innspill om at det bør åpnes for spredt bygging i 

området Storbakken ved jordbruksveien (på Fefo-grunn), samt sørøst for 

Veidnesmyra. Sistnevnte område er i dag allerede bebygd.  

 Nye akvakulturområder: Aktør spilte inn ønske om akvakulturlokaliteter på vestsida 

av indre Laksefjord 



 Areal for fangstbasert akvakultur (langtidslagring av levende fisk) i tilknytning til 

Dyfjord havn. I vedtatt kystsoneplan er det åpnet for kortere tids lagring 

(levendelagring) i tilknytning til enkelte havner, herunder Dyfjord. 

 

Momentene over og eventuell oppfølging bør drøftes av kommunestyret i forbindelse med 

planstrategiarbeidet. Når det gjelder innspillet for Dyfjord havn, setter regelverk og 

forskrifter begrensninger for langtids levendelagring. Spørsmålet kan imidlertid tas opp i 

forbindelse med reguleringsplanarbeidet som er påbegynt i høst. 

 

Kommende planarbeid – politiske føringer 

 

Det er i forrige kommunestyreperiode gjort flere vedtak om planarbeid, som må drøftes i 

kommende planstrategi og kommunestyreperiode: 

 

Helt Elektrisk 

I 2018 vedtok kommunestyret følgende (deler av vedtaket gjengitt under):  

 

Kommunestyret vedtar at Lebesby kommune skal være «Helt Elektrisk». Kommunestyret 

vedtar å utarbeide en plan for hvordan Lebesby kommune kan bli landets fremste 

fornybarkommune. Planene legges frem på første kommunestyremøte i 2019.  

 

Rådmann redegjorde i kommunestyremøte i april 2019 for status for dette arbeidet: 

 

Det har pågått og pågår et omfattende planarbeid i kommunen. Slik vedtaket er utformet 

krever dette en stor prosess med involvering av innbyggere, næringsliv og eksterne miljøer. 

Dette bør da i så fall omsettes i en kommunal energi- og klimaplan. Planlegging krever 

ressurser og en slik plan er ikke tatt med i kommunens planstrategi for inneværende periode. 

En plan som har tiltak for kommunens egen drift er enklere å lage, men fyller ikke 

intensjonen i vedtaket. På kort sikt vil vi lage en plan for egen virksomhet. For det øvrige 

anbefaler rådmannen å avvente neste planstrategi. 

 

Miljøplan 

Økt politisk miljøengasjement i kommunestyret i forrige periode har bidratt til økt fokus på 

miljøspørsmål. Arbeidet med kommuneplanen har tydeliggjort behovet for å oppdatere 

kommunens miljøplan. Kommuneplanens samfunnsdel drøfter flere tema med miljørelevans, 

deriblant 

 

 Attraktive lokalsamfunn 

 Tiltak mot forsøpling og forurensning for en ryddigere kommune 

 Fornybare løsninger i kommunal virksomhet, næringsliv og samfunnet for øvrig (jf. 

Helt Elektrisk) 

 Fokus i næringslivet på aktørenes miljøavtrykk 

 Kapittel 4.6 i samfunnsdelens bakgrunnsdokument omhandler miljø- og 

klimautfordringer i dag og i fremtiden, deriblant forsøpling av havet og strandsona. 

Kommuneplanen inneholder ikke konkrete tiltak, men angir overordnede strategier. En 

revidering av kommunens miljøplan bør ta utgangspunkt i strategier definert i 

samfunnsdelen. Videre form og innhold på planen bør diskuteres – for eksempel hvorvidt en 

slik plan skal holdes på et operativt nivå med konkrete tiltak, eller om det bør lages en større 

plan som også innlemmer klima og energi, jf. kommunestyrevedtaket fra 2018 om Lebesby 

som fornybarkommune (som omtalt i avsnittet over). 



 

Reguleringsplan for Dyfjord 

I forbindelse med vedtak av kpa i september 2019 vedtok kommunestyret at arbeid med 

reguleringsplan for Dyfjord skulle igangsettes umiddelbart. Oppstart er varslet høsten 2019, 

og det er også gjennomført en skredvurdering i bygda. Rapport fra denne vurderingen skal 

leveres av Rambøll i løpet av januar 2020. 

 

Arbeidet fremover   

 

Etter politisk vedtak om oppstart av planstrategiarbeidet, varsles oppstart på kommunens 

nettside og til fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune og Lebesbys 

nabokommuner.  

 

Administrasjonen lager utkast til ny planstrategi, hvor relevante utviklingstrender i 

kommunen beskrives og eksisterende planer, pågående planarbeid og fremtidig planbehov i 

sektorene kartlegges.    

 

Administrasjonens utkast legges fram for drøfting i kommunestyret i vårmøtet, før offentlig 

ettersyn. 

 

Kommunestyrets vedtak og forslag til planstrategi skal offentliggjøres i minst 30 dager. 

Innspill innkommet under offentliggjøring drøftes når kommunestyret behandler endelig 

planstrategi, sannsynligvis i juni 2016. 

 

Vurdering: 

Utarbeidelse av planstrategi er lovpålagt, og loven angir en tidsfrist for når ny planstrategi 

skal være vedtatt – innen ett år etter at nytt kommunestyre ble konstituert. Det er ønskelig å 

komme i gang med denne prosessen nå, for å sikre at politikerne får anledning til å sette seg 

inn i kommunalt planarbeid og at planbehov og prioriteringer vurderes grundig. 
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