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Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 12/17 Formannskapet 7.2.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

1. Lebesby kommunestyre fastsetter forelagte planprogram for kommuneplan 2018-2035. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.09.2016 sak 96/16 

 

Behandling: 

Som innstilling, punkt 2 ettersendes fra ordfører i uke 38. 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap tar orientering om utarbeidelse av planprogram for ny 
kommuneplan til etterretning. 

2. Lebesby formannskap nedsetter følgende arbeidsgruppe som skal delta aktivt i 
utarbeidelsen av planprogram for ny kommuneplan: ettersendes i uke 38. 
 

3. Utkast til planprogram skal legges frem for Formannskapet før høring og 
offentliggjøring. 

4. Endelig planprogram fastsettes av kommunestyret. 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.11.2016 sak 142/16 

 

Behandling: 

Forslag fra Lebesby AP: 

Pkt 3  

Politisk styringsgruppe for kommuneplanprosessen skal bestå av: ................. 

Valget utsettes til neste Formannskapsmøte. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
1. Forslag til planprogram for kommuneplan 2018-2035 for Lebesby kommune sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til § 4-1 og § 11-13, jf Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling. 
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2. Samtidig varsles oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, jf § 
11-12 i Lov om planlegging og byggesaksbehandling. 

3. Valg av Politisk styringsgruppe for kommuneplanprosessen utsettes til nest 
Formannskapsmøte. 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.12.2016 sak 150/16 

 

Behandling: 

Forslag fra Formannskapet: 

 

Formannskapet er styringsgruppe. 

 

Som forslag 

*** Enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap velger følgende politiske styringsgruppe for 

kommuneplanprosessen:Formannskapet 

 

Vedlegg: 

Høringsuttalelser: 

Fiskeridirektoratet 

Kystverket 

Sametinget 

Kjøllefjord Fiskarlag 

Finnmark fylkeskommune 

Fylkesmannen i Finnmark 
 

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

 

Faktaopplysning: 

Planprogram for kommuneplan for Lebesby kommune ble offentliggjort og sendt på høring i 

desember 2016. Frist for tilbakemelding var 18. januar. Vi fikk seks svar, og disse presenteres 

kort nedenfor. Høringsuttalelsene i sin helhet er vedlagt. 

 

Uttalelsene dreier seg i stor grad om utfyllende informasjon, råd og veiledning til punkter og 

tema nevnt i planprogrammet. Planprogrammet oppfyller lovkravene, og tilbakemeldingene 

fokuserer derfor stort sett på forhold vi må være spesielt oppmerksomme på når planarbeidet 

går i gang. 

  

Fiskeridirektoratet: 

Fiskeridirektoratet gir i sin uttalelse råd og anbefalinger for det videre planarbeidet, henviser 

til kartverktøy og analyser og omtaler forhold kommunen bør være spesielt oppmerksom på i 

planprosessen. Direktoratet har ønsker for hvordan akvakultur skal behandles i arealplanen, 

men understreker at kommunen må utvise skjønn når ulike interesser og hensyn skal 

balanseres. Fiskeridirektoratet kommenterer også diskusjonspunktene listet opp i kap 6.1 

(Sjøbasert oppdrett) i planprogrammet. 
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Kystverket: 

Kystverket har ingen kommentarer utover de innspill som ble gitt til kommunens planstrategi i 

fjor vår. Denne bestod i stor grad av omtaler av nasjonale rapporter og analyser, samt andre 

generelle informasjonskilder. 

 

Sametinget: 

Sametinget har ansvar for å se til at samiske interesser blir hensyntatt i planlegging. 

Høringssvaret gir utfyllende informasjon til punkter i planprogrammet som går på samiske 

interesser og presiserer hensyn som bør vektlegges i planprosessen. Dette gjelder blant annet 

kartlegging av utviklingstrekk, utfordringer og muligheter blant den samiske befolkningen, 

folkehelse, akvakultur, reindriftens arealbehov og kulturminner. Det understrekes at 

kommunen har plikt til å legge til rette for aktiv medvirkning fra samiske interesser, slik at 

tradisjonell samisk kunnskap og arealbruk blir vektlagt i samme grad som forskningsbasert 

kunnskap. 

 

Kjøllefjord Fiskarlag: 

Kjøllefjord Fiskarlag sier i sin uttalelse at de ser frem til å delta i planprosessen, særlig med 

hensyn til areal og miljø. Fiskarlaget anmoder kommunen om å sette seg inn i pågående 

forskning rundt akvakultur og miljøpåvirkning i planarbeidet. 

 

Finnmark fylkeskommune: 

Fylkeskommunen mener planprogrammet er et godt grunnlag for den kommende 

planprosessen. I likhet med andre høringsuttalelser inneholder svaret stort sett anbefalinger for 

planarbeidet og forhold som kommunen må være spesielt oppmerksom på, samt henvisninger 

til kunnskapsgrunnlag og datakilder. 

 

Blant anbefalingene er ny formulering av hovedmål, bruk av sosiale medier som toveis 

kommunikasjonskanal og dialogmøte om akvakultur der alle berørte parter deltar.  

 

Fylkeskommunen savner også en beskrivelse av hvordan kommunen skal involvere eksterne 

samfunnsaktører, som nabokommuner og statlige/regionale aktører, herunder regionalt 

planforum. Dette innspillet er tatt til følge i kapittel 7.2 Medvirkning, der følgende tekst er 

lagt til under avsnittet Samarbeid og rådsordninger: 

 

Lebesby kommune vil ta initiativ til gjennomføring av regionalt planforum der 

planforslag legges frem for berørte parter. Planforum organiseres av fylkeskommunen 

som innkaller relevante aktører, statsetater og nabokommuner til deltakelse. 

 

Fylkesmannen i Finnmark: 

Fylkesmannen skriver at planprogrammet i stor grad oppfyller kravene som loven setter. 

Imidlertid savner fylkesmannen en fyldigere beskrivelse av hvordan arealdelen av planen er 

tenkt gjennomført. Dette gjør at fylkesmannen kun kan gi generelle og veiledende innspill til 

videre planprosess. 

 

Vi ser fylkesmannens poeng at beskrivelsen av arealdelen er mindre detaljert enn 

samfunnsdelen. Dette er imidlertid et resultat av politisk beslutning om å gjennomføre 

samfunns- og arealdel parallelt. Den vanlige og anbefalte fremgangsmåten er å gjøre seg 

ferdig med samfunnsdelen først, for deretter å gå i gang med arealdelen – når man har 

innspillene fra samfunnsdelen å jobbe ut fra. Det vi imidlertid vet allerede nå vil stå sentralt i 
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planarbeidet, er sjøbasert oppdrett, og det er derfor dette temaet ble omtalt spesielt i eget 

kapittel. Andre tema vi tror kan komme opp er nevnt, men vi mener vi ikke har nok kunnskap 

om hva som kommer til å skrive mer detaljert i planprogrammet. 

 

I kommentaren til samfunnsdelen etterlyses omtale av samfunnssikkerhet og beredskap, og 

kommunen anbefales å vedta overordnede mål og strategier for helhetlig samfunnssikkerhets- 

og beredskapsarbeid. Dette har kommunen allerede gjort i Helhetlig ROS, og disse kan 

innlemmes i planforslag. 

 

I likhet med fylkeskommunen oppfordrer fylkesmannen til bruk av regionalt planforum. 

 

Vurdering: 

Vi mener vi har et godt grunnlag for å gå i gang med planprosessen i henhold til planprogram. 

Vi tolker tilbakemeldingene fra høringsprosessen som at planprogrammet tilfredsstiller 

lovkrav. Med unntak av omtale av regionalt planforum, har vi ikke endret endelig 

planprogram ytterligere. Anbefalinger og råd fra høringspartene er nyttige innspill som vi tar 

med oss i det videre planarbeidet. 


