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GODKJENNING AV INNKALLING TIL  FORMANNSKAPSMØTE 23.9.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/875    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 88/19 Formannskapet 23.09.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til Formannskapsmøte 23.9.19 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøte er satt opp til mandag 23.9.19 

Innkalling og sakspapirer skal normalt være tilgjengelig for medlemmer 8 dager før møtedato. 

 

Vurdering: 

Administrasjonen ber Formannskapet godkjenne innkallingen. 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 23.9.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/876    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 89/19 Formannskapet 23.09.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner saksliste til Formannskapsmøte 23.9.19 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøte avholdes mandag 23.9.19 

Ordfører har fått oversendt foreløpig saksliste til godkjenning. 

Saksliste og sakspapirer er deretter gjort tilgjengelig for medlemmer 8 dager før møtedato. 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 15.7.19 

OG 2.9.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/878    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 90/19 Formannskapet 23.09.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner møteprotokoll fra Formannskapsmøte 15.7.19 og 2.9.19 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.07.2019 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.09.2019 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoller var godkjent av ordfører før saksprotokoller ble publisert. 
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BRUK AV KOMMUNALT NÆRINGSFOND TIL ETABLERINGSTILSKUDD 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 19/140    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 91/19 Formannskapet 23.09.2019  

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap ønsker å prioritere nyetablerere innen servicenæring. Dette 

begrunnes med at en godt utbygd servicenæring er grunnlag for bolyst og trivsel, og 

det vil også bidra til reduksjon i handelslekkasjen.  

2. Lebesby formannskap ber administrasjonen utarbeide forslag til retningslinjer for 

«Etableringstilskudd til servicenæringa», med tilskudd og lån fra næringsfondet. 

Næringsfondets vedtekter fra PS 6/08 danner grunnlaget, og eventuelle justeringer av 

disse vurderes også. Det må også sees mot retningslinjer fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet ved tildeling av midler til kommunalt næringsfond. 

3. Vedtak i formannskapet sak PS 3/15 hvor det fremkommer: «Det innvilges som 

hovedregel ikke tilskudd til fysiske investeringer, disse skal henvises videre til 

Innovasjon Norge, Samisk Utviklingsfond og øvrige finansieringskilder. Investeringer 

innen fiskeri og landbruk kan likevel støttes» får tilføyelsen: «Etableringstilskudd til 

nyetableringer/generasjonsskifte i servicenæringa, kan også gå til fysiske 

investeringer.» 

4. Administrasjonen fremmer forslag om innføring av «Etableringstilskudd» til senere 

møte i formannskapet og eventuelt kommunestyret men behandler likevel fortløpende 

søknader innenfor dagens vedtekter for kommunalt næringsfond, samt 

Nettverkskreditt.  

5. I forbindelse med fokus på «Etableringstilskudd» er også ulike former for «Etablerer-

opplæring» viktig å utrede. Her har også kommunen en rolle som tilrettelegger og 

rådgiver i samarbeid med aktuelle aktører.  

 

 

Vedlegg: 

Vedtekter for kommunalt næringsfond 

Vedtak Nettverkskreditt Lebesby  
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Faktaopplysning: 

I kommunens egne vedtekter for kommunalt næringsfond er formålet at næringsfondet skal  

«bidra til å skape arbeidsplasser og trygge bosetting i Lebesby kommune ved å fremme 

etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter. Prosjekter som 

bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres.»  

 

Det er de siste årene blitt større fokus på servicenæringa, spesielt i forbindelse med at tilbud 

legges ned og butikklokaler blir tomme. Dette går ut over tilbudet til befolkningen og dermed 

bolyst og trivsel. Noen tilbud vil etter hvert forsvinne, og erstattes av for eksempel netthandel. 

Mens andre tilbud vil det være mulig å opprettholde dersom noen ønsker å satse og overta 

eller starte ny virksomhet.  

 

Kommunen har en viktig rolle som rådgiver og tilrettelegger for næringsvirksomhet. Gjennom 

tidligere omstillingsprosjekt ble det stort fokus på fiskeri, og tilhørende servicenæringer. Også 

reiseliv var et av kommunens største satsingsområder, da mange tiltak innen reiseliv også er 

tilbud lokalbefolkningen kan benytte. Vanlig servicenæring har ikke hatt spesielt stort fokus, 

verken hos kommunen eller hos Innovasjon Norge. Bygdebutikkene har mulighet til å søke 

midler gjennom Merkur-programmet, og det er veldig positivt at våre bygdebutikker har vært 

dyktige på dette.  

 

Etter hvert som tilbud forsvinner, blir fokus på dette større. I mange folkemøter og i 

næringsmøter har det vært tatt til orde for at kommunen må støtte nyetablerere, og da spesielt 

innen servicenæringen. Etablereropplæring og fadderordninger har også vært diskutert i møter 

med blant annet Nordkyn næringsforening.  

 

Det er nå flere saker som kommer opp, og som det jobbes med. Kommunen har fått søknad fra 

Trine Hansen «Stussen Frisør» i Lakselv som ønsker å etablere seg i Kjøllefjord. Kiosken er 

for salg og lokal pub er et stadig tilbakevendende tema som også kommunen blir oppfordret til 

å støtte om det blir realisert noe. Pub og samlingspunkt har vært et tema i møter i Lebesby 

også i mange år. Selv om kommunen ikke kan drive noen slike servicetilbud, så kan 

kommunen ha en aktiv rolle som tilrettelegger, og da er det viktig at vedtekter justeres og at 

alle saker får en mest mulig lik behandling.   

 

Vurdering: 

Det er viktig for administrasjonen å få et klarsignal på at fysiske investeringer i forbindelse 

med nyetableringer også kan støttes, med ref til vedtaket som ble gjort i Formannskapet i PS 

3/15. Spørsmål om hva som kan støttes i forbindelse med en nyetablering, hvilke næringer 

skal støttes, og hvor store beløp skal kunne gå til enkeltprosjekter må besvares.  

 

Administrasjonen innstiller på at «nyetableringer i servicenæringen» kan støttes, men det er 

også et punkt som kan være et diskusjonsgrunnlag. Her må vi jobbe videre med ulike 

problemstillinger og muligheter, og legge saken frem i senere møte i formannskapet og 
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eventuelt i kommunestyret. Inntil videre er det viktig å få drøftet noen prinsipper å jobbe 

videre med. 
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SØKNAD TIL FISKERIFONDET 

INGVI FRIDTJOFSSON KREBS 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U41  

Arkivsaksnr.: 19/863    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 92/19 Formannskapet 23.09.2019  

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap viser til administrativt vedtak 09.09.2019 hvor Ingvi Fridtjofsson 

Krebs, Rådhusveien 5, 9790 Kjøllefjord, er innvilget kr. 100.000 i lån til kjøp av omsøkt 

fartøy i gruppe 2. Lebesby formannskap innvilger inntil kr. 150.000 i samlet lån.  

2. Lånet utgjør 10 % av kapitalbehovet til kjøp av fartøy og redskaper, og utbetales over 

Fiskerifondet kap. 15201.1215.325 når kjøpekontrakt er signert, fullfinansiering er 

bekreftet, skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet. Nedbetaling starter 6 

måneder etter at lån er utbetalt.  

3. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge denne fristen.  

4. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. Rådmann kan 

endre prioritet. 

5. Betingelser jf. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond: 

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID 

Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales tilbake 

til Lebesby kommune: 

- fartøyet selges  

- fartøyet kondemneres  

- fartøyet forliser 

- støttemottaker og/eller fartøyet flyttes ut av kommunen 

- støttemottaker slutter i fiskeryrket 

- støttemottaker selger kvoten(e)  

Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilsagn over 

kr. 50.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Fondsstyret kan avgjøre pantets 

prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån. 

§7 TILBAKEBETALING AV LÅN  

Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 

utbetaling. 

a) LØPETID 

b) Lån mellom kr. 50.000 og kr. 200.000 gis med løpetid inntil 5 år.  

b) RENTEBETINGELSER 
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Rente på lån kan være fast eller flytende. Rentenivået på fast- eller flytende rente 

skal være tilsvarende gunstigste rente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge 

når gjeldsbrev underskrives. Renten reguleres 2 ganger pr. år.  

c) VILKÅR  

Så lenge lånet løper gjelder følgende vilkår;  

Minst 50 % av fartøyets leverte torskefangst og kvotekrabbe skal leveres til 

fiskemottak i Lebesby kommune i løpet av året. Dersom disse vilkår ikke blir fulgt 

opp, forfaller lånet i sin helhet. Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på 

at fangsten er levert i kommunen. 

7. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 

 Lebesby kommune. 

 

 

Faktaopplysning: 

Ingvi F. Krebs er 50 år, og sveiser, med motorsertifikat til 1000 hk. Han kommer opprinnelig 

fra Island, men har bodd i Norge og fisket med egen båt siden 2015. Krebs har 15 års erfaring 

med garn og linefiske, og selv om han har bodd i Gamvik de siste årene har han fisket utfra 

Kjøllefjord i sesongene. Den 05.09.2019 meldte han flytting til Lebesby kommune, og han bor 

og eier huset i Rådhusveien 5.  

 

Ingvi F. Krebs ønsker å kjøpe fartøyet «Jan-Kjetil» F-214-NK, som er for salg i Honningsvåg. 

Båten er 9,25 meter lang, bygget i plast i 1984 og med motor fra 2005. Båten er for øvrig i god 

stand, og rigget for garn og juksafiske. Det er ikke kvote i lukket gruppe med i prosjektet. 

 

Investeringer: 

Fartøy    kr. 1.300.000 

Redskaper   kr.    200.000 

Sum investeringer  kr. 1.500.000 

 

Finansiering: 

Lån SNN   kr.    850.000 

Lån fiskerifondet LK  kr.    150.000 

Egenkapital    kr.    500.000 

Sum finansiering  kr. 1.500.000 

 

I forbindelse med budrunde, var det viktig for søkeren at kommunen kunne gi et svar så raskt 

som mulig. Dermed ble denne saken i første omgang behandlet administrativt, hvor Ingvi 

Krebs ble innvilget kr. 100.000 i lån. Da administrasjonen ikke kan innvilge over dette 

beløpet, blir saken tatt til behandling hos formannskapet for de resterende kr. 50.000 i lån.  
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Lån hos Sparebanken Nord-Norge er bekreftet innvilget. Budsjettet vi har fått tilsendt ser slik 

ut, hvor inntekt er satt opp med utgangspunkt i de siste årenes erfaring innen fiske fra 

Kjøllefjord:  

 

 

 

Vurdering: 

Kommunen har fått en ny fisker som har flyttet hit etter å ha driftet fra Kjøllefjord de siste  

årene. Dette er veldig bra, og nok et tilskudd til fiskeflåten lokalt. Administrasjonen har 

gjennom dialog med Sparebanken fått bekreftet at de har innvilget lånet til Ingvi F. Krebs og 

at de har tro på prosjektet. Da det hastet med å få finansiering på plass i forbindelse med 

budrunde, valgte administrasjonen å innvilge kr. 100.000 i lån den 09.09.2019. Søker ønsker 

likevel å ta saken til behandling i formannskapet for å få mulighet å låne inntil 10 % av 

prosjektet, til sammen kr. 150.000.  
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SØKNAD  KOMMUNALT NÆRINGSFOND 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 19/864    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 93/19 Formannskapet 23.09.2019  

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap innvilger Trine Hansen, 9700 Lakselv, inntil kr. 50.000 i 

tilskudd til etablering av frisørsalong i Kjøllefjord. Tilskuddet utgjør ca. 25 % av 

kostnadene med etablering.  

2. Etableringstilskuddet innvilges da dette er et viktig servicetilbud til befolkningen, og 

det har ikke vært et slikt tilbud de siste årene. Ved en slik etablering kan blant annet 

handelslekkasje begrenses. Tilbudet vil være en uke i måneden i starten, og målet er å 

ansette én til frisør og ha ordinær åpningstiden etter hvert.  

3. Beløpet er mindre enn omsøkt da kommunen har begrensede midler til næringsformål. 

4. Trine Hansen tilbys i tillegg et lån på kr. 30.000 fra Nettverkskreditt-midlene, med 

rente- og avdragsfrihet i ett år. Lånet nedbetales så over 3 år, som serielån. 

Rentebetingelser og nedbetalingsplan kommer i eget brev.  

5. Tilskuddet utbetales over kap. 14704.1215.325 næringsfond. Inntil 75 % kan utbetales 

ved oppstart, og resterende utbetales ved gjennomført tiltak og levert regnskap.  

6. Tilskuddet kan gis mot bindingstid på 5 år. Tilskuddet avskrives med 20 % pr. år. 

Dersom søker selger, legger ned virksomheten, eller flytter ut av kommunen innen  

5 år etter utbetalingen, skal % vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommune.  

7. Tilskudd fra næringsfond gis som bagatellmessig støtte, jf. EØS-avtalen. Vedlagt 

følger en erklæring som må fylles ut og returneres til Lebesby kommune. Dersom De 

ønsker å benytte tilbudet om tilskudd, og aksepterer vilkårene, ber vi om skriftlig 

tilbakemelding innen 30.10.2019. Tilskuddet må benyttes innen 30.06.2020.  

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

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

 

 

Faktaopplysning: 

Kjøllefjord har i flere år nå vært uten fast frisørsalong. Dette er et viktig tilbud til 

lokalbefolkningen, og mange må i dag reise bort for å klippe seg. Trine Hansen fra Lakselv 

har det siste året pakket ned halve salongen sin i Lakselv og kjørt til Kjøllefjord hver 7.-8. uke 

for å klippe. Kommunen vært i dialog med henne og drøftet ulike modeller for etablering her. 

Trine Hansen planlegger nå å åpne frisørsalong her på grunn av at behovet er stort, og det er 
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en fordel å ha en salong som står permanent med innreid lokale og varer i hyllene. Trine 

Hansen planlegger i første omgang å pendle mellom Lakselv og Kjøllefjord,  

3 uker i Lakselv og 1 uke i Kjøllefjord. Etter hvert ønsker hun å få en lokalt ansatt frisør, og 

hun opplyser i søknaden at det er ikke usannsynlig at hun tar med seg familien og flytter hit på 

sikt.   

 

Med søknaden ligger følgende kostnadsoverslag og finansieringsplan:  

 

 

 

 

Det ligger ikke driftsbudsjett med i søknaden. Trine Hansen driver i dag salongen «Stussen 

frisør» i Lakselv som et enkeltmannsforetak, og det har hun gjort i 13 år. Der har hun også en 

ansatt frisør i tillegg.  

 

 

Vurdering: 

Behovet for et viktig servicetilbud som frisør har vært prekært i flere år, og er et tema som har 

vært mye drøftet. Kommunen har blitt utfordret på å være med å bidra til å finne løsninger for 

flere servicefunksjoner som har forsvunnet de siste årene. Etter et møte med Trine Hansen, 

som over ett år har pendlet hit som frisør, har hun kommet med en søknad.  

 



  Sak 93/19 

 

 Side 14 av 33   

 

Det beste er selvsagt å ha en frisørsalong som er åpen hver dag, men sett fra administrasjonens 

side er dette en grei løsning i første omgang, og målet til Trine Hansen er helt klart å bemanne 

opp med en ansatt og muligens flytte hit selv på sikt. Det er bedre med et innreid lokale (i 

kjelleren der det var tidligere), som betjenes en uke pr. måned i starten, enn et helt begrenset 

tilbud som i dag med tomme vindu i «værret».  

 

Formannskapet har tidligere gjort vedtak om at det ikke skal benyttes midler fra næringsfond 

til fysiske investeringer. Dette har samtidig vært et tema i det siste, hvor det etterlyses en form 

for «etableringstilskudd» som også kan benyttes til fysiske investeringer. Spesielt 

servicenæringa er i en presset situasjon, hvor generasjonsskifte snart står for døren, og det kan 

være vanskelig å opprettholde tilbudet. Servicetilbud er viktig for bolyst og trivsel i en 

kommune, og derfor har administrasjonen lagt frem en egen sak til første behandling i 

formannskapet.  

 

Lebesby kommune har overtatt midler fra «Nettverkskreditt Lebesby» i 2017. Disse midlene 

skal benyttes til kvinnerettede tiltak i kommunen, som kvinner som ønsker å etablere seg. 

Midlene tilbys som lån inntil kr. 30.000, og skal administreres via Lindorff. Trine Hansen er 

ikke bosatt i Lebesby kommune, men ønsker å etablere et tilbud her. Formannskapet bes ta 

stilling til om disse midlene kan benyttes til utlån i denne saken, noe administrasjonen 

anbefales for å kunne finne en løsning på et manglende tilbud.  
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SØKNAD OM BETALING AV OPPMÅLINGSGEBYR ETTER MEDGÅTT TID 

MÅRØYA VEL 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: L30  

Arkivsaksnr.: 19/576    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 94/19 Formannskapet 23.09.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune v/ Formannskapet avslår søknad om oppmålingsgebyr etter medgått tid. 

Avslaget begrunnes med at søknaden, med forslag til gebyr, ikke er i samsvar med Lebesby 

kommunes Forskrift om gebyr for behandling / forvaltning etter Plan- og bygningsloven og 

Matrikkelloven § 1.4, eller for reglene for medgått tid. 

Lebesby kommune vil i forbindelse med revisjon av gebyrregulativet for 2020 vurdere 

rabattordning ved oppretting av flere matrikkelenheter fra samme 

hjemmelshavere/rekvirenter. 

 

Innsynsrett 

Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18. 

 

Klagerett 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 

sendes Lebesby kommune. 

Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse. 

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de 

grunner som anføres klagen. 

 

 

Vedlegg: 

19/576-1 Søknad 

 

Faktaopplysning: 

Mårøya Vel søker om oppmålingsgebyr etter medgått tid. 
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Vurdering: 

Dette gjelder fradeling av 14 punktfester som skal fradeles til 14 selvstendige eiere av 

fritidsboliger. Dette kan ikke kalles for urimelig gebyr etter gebyrregulativet § 1.4. 

Totalgebyret belastes ikke en person. Da er det like urimelig for den enkeltpersonen som søker 

om ett punktfeste, og ikke minst for dem som søker om fradeling for et areal over 500 m2 som 

koster det dobbelte av forretning over punktfeste eller fradeling av et areal inntil 500 m2, selv 

om det er snakk om en enkel jobb med utsetting av ett grensemerke. 

Gebyrregulativet er lagt opp til at det betales pr. matrikkelenhet, forretningstype og areal. 

Medgått tid gjelder for eksempel når det fradeles et areal større enn 5 000 m2 jfr. § 6.1 pkt 4, 

med et minstegebyr på kr. 23 290,-  

Det kan tenkes at gebyret alltid kunne vært satt etter medgått tid. Kommunen må i så fall øke 

timesatsen for medgått tid betraktelig for å dekke kostnadene med oppmålingsavdelingen. 

Gebyr for oppmåling er underlagt selvkostprinsippet og kommunen tar ikke mer enn 100 % av 

kostnadene i gebyr for oppmåling. 

Kommunen bør imidlertid vurdere rabattregler for rekvisisjon av fradeling av flere enheter fra 

samme hjemmelshavere/rekvirenter ved behandling av gebyrer for 2020. Det er flere 

kommuner som har denne ordningen. Det er også mange kommuner som har samme 

gebyrregler som Lebesby kommune, også med høyere satser. 

Hvis kommunen imøtekommer søker vil hele gebyrregulativet uthules. 

Søker har ennå ikke søkt om fradeling, og dermed ikke rekvirert oppmålingsforretning ennå, 

så dette kan vente til 2020, uten at det har betydning for søker. 
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KJØP AV TOMT 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 23/69  

Arkivsaksnr.: 19/735    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 95/19 Formannskapet 23.09.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune v/ Formannskapet avslår som grunneier søknad om kjøp av eiendommen 

GID 23/69 i Lebesby. Avslaget begrunnes med at eiendommen som søkes kjøpt som et tillegg 

til eiendommen GID 23/68 er ei regulert boligtomt. 

 

 

Vedlegg: 

19/735-1 Kjøp av tomt 

 

Faktaopplysning: 

Ronny Levang som er hjemmelshaver til eiendommen GID 23/68, ønsker å kjøpe 

naboeiendommen GID 23/69 som et tilleggsareal til GID 23/68 for parkeringsplass for 

gravemaskin og lastebil. 

 

Vurdering: 

Søknaden bør avslås fordi GID 23/69 er den eneste ledige regulerte boligtomta i tettstedet 

Lebesby. Eventuelt salg av deler av tomta vil forringe verdien av GID 23/69 som boligtomt 

vesentlig. Det er forståelig at søker har behov for parkeringsplass for sine biler og maskiner 

som han benytter i sitt levebrød, men arealdisponering for dette bør ikke gå ut over 

boligtomter i området. Det bør finnes andre løsninger, men kanskje ikke på kommunens 

eiendommer. 
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FORESPØRSEL OM KJØP OG BRUK AV KOMMUNAL EIENDOM I 

DYFJORDBOTTEN 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 34/11, 34/44  

Arkivsaksnr.: 19/710    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 96/19 Formannskapet 23.09.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune v/ Formannskapet er positiv til henvendelse om etablering av båtopptrekk i 

Dyfjord. Formannskapet vil imidlertid avvente til ny reguleringsplan for Dyfjord foreligger 

med å ta endelig stilling til henvendelsen angående deltagelse i samarbeid og eventuelt salg 

av eiendom fra GID 34-11 og 34-44. 

 

 

Vedlegg: 

19/710-1 Forespørsel om kjøp av kommunal eiendom i Dyfjord 

 

Faktaopplysning: 

Lyder Fisk Dyfjord AS foreslår å etablere et båtopptrekk i Dyfjord, i samarbeid med 

kommunen, og med tanke på kjøp av tomt. 

 

Vurdering: 

Det anses at det er et behov for etablering av båtopptrekk i Dyfjord. Det vil imidlertid være 

hensiktsmessig å fremme dette som forslag til formålsområde i forbindelse med utarbeiding 

av ny reguleringsplan for hele Dyfjord. Hvis Lyder Fisk Dyfjord AS får kjøpe eiendom til 

formålet nå, vil et tiltak som ønsket kreve dispensasjon fra gjeldende reguleringsplaner i 

området. Tiltak i området kan generelt være uheldig for reguleringsplanprosessen. 

Det kan også tenkes at kommunen bør stå for etableringen og være eier av området med tanke 

på bruk for allmennheten. Eventuelt må allmennheten sikres rett til bruk gjennom heftelser i 

eiendom ved salg av tomt til formålet. 
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FORESPØRSEL OM KJØP AV PARSELL FOR BOLIGHUS PÅ KOMMUNAL 

EIENDOM 

5/7, 9 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: L83 &50  

Arkivsaksnr.: 19/837    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 97/19 Formannskapet 23.09.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune ved Formannskapet vedtar å selge tomt på inntil 1 500 m2 på 

Veidnesholmen som omsøkt til boligformål. Prisen er kr. 6,50 pr. m2. Kjøper må betale alle 

kostnader for søknad etter Plan- og bygningsloven og behandling etter Matrikkelloven for 

etablering av boligtomt som fradeles fra de kommunale eiendommene GID 5-7 og 5-9. 

Kjøper må selv stå for søknader etter Plan- og bygningsloven. 

 

 

Vedlegg: 

19/837-1 Søknad om kjøp av tomt fra kommunal eiendom på Veidnes 

 

Faktaopplysning: 

Sæmundur Trygve Nordquist søker om tomt på Veidnesholmen for oppføring av bolig. 

 

Vurdering: 

Området er regulert til bolig/fritidsformål. Prisen for salg av kommunal boligtomt er tidligere 

vedtatt å være kr. 6,50 pr m2. Kommunen har ikke noen interesse av området og bør selge.  
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GEBYRFRITAK FOR DISPENSASJONSSØKNADER 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 19/884    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 98/19 Formannskapet 23.09.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune v/ Formannskapet innfører gebyrfritak for søknad om dispensasjon etter 

Plan- og bygningsloven for områdene BA 5 i Dyfjord og BA 13 i Lebesby jfr. 

Kommuneplanens arealdel. Fritaket gjelder kun bebygde eiendommer. Fritaket gjort i dette 

vedtak gjelder frem til gebyrregulativ for saker etter Plan- og bygningsloven i Kommunestyret 

eventuelt endres, eller frem til reguleringsplan for området vedtas. 

 

 

Vurdering: 

For Nåværende tettstedsområder der det i Kommuneplanens arealdel er krav til 

reguleringsplan er det urimelig at tiltakshavere som ønsker å endre på sin eiendom må betale 

ekstra gebyr i form av gebyr for søknad om dispensasjon bare fordi kommunen ikke har 

regulert området. Dette er områder det forventes at kommunen regulerer et større område, og 

at det ikke kan forventes at det fremmes private reguleringsforslag fra 

hjemmelshavere/tiltakshavere. 

Det foreslås gebyrfritak for søknad om dispensasjon for hjemmelshavere/tiltakshavere i disse 

områdene. Fritaket bør kun gjelde på bebygde eiendommer, og ikke på nye tomter med nytt 

formål. 

Hjemmelshavere i de aktuelle områdene vil fortsatt ha ulempe med lang saksbehandlingstid 

på grunn av høring i dispensasjonssaker og behandling i utvalg. 

De andre BA områdene i kommuneplanens arealdel der det kreves reguleringsplan er 

ubebygde, og fritaket bør ikke gjelde for dem. 

Kommunen bør prioritere å regulere BA områdene der det er krav til reguleringsplan, først og 

fremst de områdene som er bebygd (BA 5 og BA 13), og deretter de ubebygde områdene. 

Gebyrfritaket bør tas inn i gebyrregulativet når dette eventuelt foreslås endret. 
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FRADELING AV FESTETOMT FOR GROVFORPRODUKSJON 

25/1 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 25/1  

Arkivsaksnr.: 19/229    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 99/19 Formannskapet 23.09.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vil i forbindelse med revisjon av gebyrregulativet for 2020 vurdere 

gebyrsatser for landbrukseiendommer, samt bestemmelser for anvendelse av medgått tid ved 

urimelige gebyr. 

Gebyret vil bli kreditert og søker blir kontaktet i 2020 ang. gjennomføring av 

oppmålingsforretning. 

 

 

Vedlegg: 

19/229-3 Ang. oppmåling av tilleggsareal GID 25-1 

 

Faktaopplysning: 

Lise Skreddernes ber om at gebyr for fradeling av tilleggsareal til GID 25-18 i Bekkarfjord 

vurderes pånytt, da hun mener at det er urimelig høyt. 

 

Vurdering: 

Dagens gebyrregulativ kan virke urimelig for enkelte typer oppmålingsforretninger. Mange 

kommuner har rimeligere gebyr for landbrukseiendommer, fordi disse eiendommene ikke er 

lett salgbare, eller at avkastningen er relativt dårlig, og høye gebyrer kan føre til at det blir 

mindre nydyrking i landbruket. 

Søker ble i dette tilfellet fakturert etter gebyrregulativets § 6.1- 4, medgått tid der 

minstegebyret er kr. 23 290,- 

Lebesby kommune bør vurdere endringer i gebyrregulativet for 2020. 

Det anses ikke som nødvendig å gjennomføre forretningen i 2019. 
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FORPROSJEKT KJØLLEFJORD SKOLE 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 614 &40  

Arkivsaksnr.: 16/1567    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 60/19 Formannskapet 06.06.2019  

PS 100/19 Formannskapet 23.09.2019  

PS 43/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap vedtar å gjennomføre en mulighetsstudie også på nytt skolebygg, som et 

alternativ til renovering av det gamle skolebygget u Kjøllefjord. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.06.2019 sak 60/19 

 

Behandling: 

Som forslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 

Vedtak: 

1. Lebesby Kommunestyre tar orientering om forprosjekt skolebygg Kjøllefjord skole til 

etterretning. 

 

2. Lebesby Kommunestyre vedtar låneopptak stort kr.500 000,- til ferdigstillelse av 

forprosjektering av byggeprosjekt Kjøllefjord skole.  

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.06.2019 sak 43/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

1. Lebesby Kommunestyre tar orientering om forprosjekt skolebygg Kjøllefjord skole til 

etterretning. 

 

2. Lebesby Kommunestyre vedtar låneopptak stort kr.500 000,- til ferdigstillelse av 

forprosjektering av byggeprosjekt Kjøllefjord skole.  

 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyret har vedtatt å gå videre med forprosjekt på renovering av Kjøllefjord skole. 

Det er utfordringer og usikkerheter knyttet til prosjektet både med hensyn til hvordan og hvor 

undervisningen skal foregå i byggeperioden og kostnadene ved dette, samt kostandene for 

selve renoveringen. Disse usikkerhetene vil det bli jobbet med å avklare i forprosjektet. 

 

Det å gjennomføre en mulighetsstudie for et nytt skolebygg vil gi to alternativer å velge 

mellom. Ert Mulighetsstudie er en forenklet sak, hvor en se rom det er mulig å bygge nytt ved 

siden av det gamle bygget. For prising kan en da benytte tall for nybygg og erfaringer andre 

steder fra.  

 

Vurdering: 

Det er lite sannsynlig at et nytt skolebygg blir billigere enn å renovere det gamle. Ikke minst 

fordi grunnarbeider/fundamentering er en stor post i byggeprosjektene, det slipper vi ved 

renovering.   

 

Men et nytt bygg er bedre med hensyn til arealoptimalisering og tiden fra ferdigstillelse til en 

må renovere på nytt vil kanskje bli lengere med et nybygg enn ombygging.  

 

Et nybygg vil kunne gjøre det enklere å håndtere utfordringene med undervisning i 

byggeperioden, selv om det alltid er store utfordringer med å ha barn tett innpå en stor 

byggeplass. 

 

Kostnadene for en slik mulighetsstudie er små i et prosjekt som dette, og det vil gi 

kommunestyret to valgmuligheter. 
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HØRINGSUTTALELSE NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: S82 &13  

Arkivsaksnr.: 19/883    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 101/19 Formannskapet 23.09.2019  

 

Innstilling: 

Formannskapet i Lebesby kommune viser til NVE’s utkast til Nasjonal ramme for vindkraft og 

vil gi følgende uttalelse: 

 

1. De definerte områdene i Nasjonal ramme for vindkraft på land må ikke være styrende 

for tildeling av konsesjoner for bygging av vindkraftanlegg. Dagens 

konsesjonsbehandling er både grundig, demokratisk og tjenlig for å behandle 

søknader om utbygging av vindkraftverk. Det er en nærmest umulig oppgave å 

identifisere egnede/uegnede områder basert på et skrivebordsarbeid uten forankring i 

feltundersøkelser og lokal kunnskap. Dette er etter vår vurdering et hovedargument for 

å ikke utpeke egnede/ eksklusjonssoner i det hele tatt, men heller bruke 

kunnskapsgrunnlaget som fremkommer til å vurdere enkeltsaker i det eksisterende 

konsesjonsregimet. 

  

2. Subsidiært krever kommunen at arealene i Lebesby kommune og Øst Finnmark tas inn 

i nasjonal ramme for vindkraft.  

 

 

3. Kommunen vil videre at områdene sør for FV 98 mellom kommunegrensen mot 

Porsanger og reguleringsområdet for Adamselv Kraftverk blir tatt med i nasjonal 

ramme dersom den skal bli retningsgivende for fremtidig konsesjonsbehandling. Dette 

området er like godt egnet som området nord for FV 98. 

 

4. Kommunenes mulighet og evne til å skape gode prosesser i første fase av 

vindkraftutbygginger må styrkes. 

 

 

5. Lebesby kommune mener at det må legges stor vekt på kommunenes syn på 

utbyggingene, ikke bare må kommunens syn veie tungt dersom kommunen sier nei, 

men det må veie tungt også der kommunen sier ja. 
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Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) la 01.04 2019 frem sitt forslag om Nasjonal 

Ramme for Vindkraft. NVE peker i rapporten på de områder som de mener er mest egnet for 

vindkraft på land i Norge. 

Forslaget til slik nasjonal ramme identifiserer 13 ulike områder i Norge som oppfattes å være 

mest egnet for vindkraft og er av Olje- og energidepartementet sendt ut på høring med 

høringsfrist 01.08 2019.  

Rapporten finnes på http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf. I Finnmark 

er det kun et område i Vest-Finnmark som er beskrevet som mest egnet; 

 

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf
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Utklipp temakart NVE Nasjonal ramme for vindkraft 

 

Av rapportens side 202 opplyses det om at et område i Øst-Finnmark «nesten ble utpekt». 

Argumentene for at området, på tross av at området også i hht NVE har landets beste 

vindressurser, likevel ikke ble utpekt oppfattes å være at det er for mye usikkerhet knyttet til 

forhold som forbruk, fremtidig nettkapasitet, reindrift osv. 

NVE’s rapport ble lagt fram kun dager etter at Statnett SF offentliggjorde at de kommer til å 

søke ny konsesjon på 420 kV frem til Varangerbotn og at NVE’s premiss for å utelate Øst-

Finnmark da er direkte feil.  

 

Vurdering: 

 

Forslaget til nasjonal ramme er utarbeidet med bakgrunn i 21 ulike fagrapporter i regi av 

miljøverndirektoratet, riksantikvaren og NVE selv. Nasjonal ramme for vindkraft er i seg selv 

intet uttrykk for at det er her, og bare her, man vil kunne se for seg at det etableres 

vindkraftverk. Etablering av vindkraftverk betinger konsesjon hvor NVE er 

konsesjonsmyndighet. Det presiseres at det er full anledning til å omsøke konsesjoner utenfor 

disse prioriterte områdene men det følger av prosessen at den nasjonale rammen skal være et 

faglig anbefalingsgrunnlag som gjør det vanskeligere å få slik konsesjon utenfor de anbefalte 

områdene.  

Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at det kan være av stor betydning å være inntatt i 

en slik nasjonal ramme og/eller det kan ha store konsekvenser å være utelatt. Det å inngå i en 

nasjonal ramme innebærer ingen konsesjonell rettighet men det gir et faglig, godt 

grunnlag/utgangspunkt for å kunne oppnå konsesjon. Når NVE som konsesjonsmyndighet har 

utarbeidet en slik anbefaling er det rimelig å anta at både de selv og andre aktører vil måtte 

forholde seg til den. At et område som Øst-Finnmark og Varanger f eks skulle utelates som 

følge av at konsesjonsmyndigheten NVE beskriver som for stor usikkerhet knyttet til forhold 

som forbruk, fremtidig nettkapasitet, reindrift osv er en argumentasjon som kan virke 

ekskluderende i flere sammenhenger enn bare vindkraft. Usikkerhet er svært egnet til å dempe 

optimisme på bred basis og når konsesjonsmyndigheten NVE her beskriver et område (som på 

tross av å ha landets beste forutsetninger for å produsere vindkraft) til å ha for stor usikkerhet 

vil det kunne oppfattes som stigmatiserende og avskrekkende også i andre sammenhenger.  

 

Metoden bak nasjonal ramme 

Den nasjonale rammen er utledet med bakgrunn i et oppdatert faglig grunnlag uttrykt i 21 

ulike temarapporter: 
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 Temarapporter nasjonal ramme for vindkraft 

 

Deretter har man først ekskludert alle områder hvor lokalisering av vindkraft åpenbart 

fremstår som svært uegnet/uønsket (nasjonale villreinområder, områder med for lav 

middelvind osv). Her ble 2/3 av landarealet ekskludert. I neste omgang (trinn 2) inndelte man 

det øvrige arealet i 43 ulike regioner som ble underlagt egne skjønnsmessige vurderinger med 

bakgrunn i de 21 temarapportene, produksjonspotensiale, nettvirkninger, områdets 

tekniske/økonomiske forutsetninger, miljø- og samfunnsinteresser osv. Resultatet er 13 

anbefalte regioner. 

 

Definerte regioner i Finnmark 

NVE’s analyse, uttrykt i deres eget temakart, viser at følgende regioner i Finnmark er 

undersøkt (markert med røde linjer): 
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Analysearealer og utpekte områder nasjonal ramme for vindkraft 

De i figuren mørkeste områder er arealer som ekskluderes av «harde årsaker» (isbreer, 

vindforhold, verneområder, innflygningsområder med mer). De lysere markerte områdene er 

eksklusjoner basert på «myke årsaker» ( fugleliv, friluftsliv, tett bebyggelse, kulturmiljø, tv-

sendere, topografi med mer). Området på kartet merket med grønne linjer (som omhandler et 

sammenhengende område i Vest-Finnmark uten eksklusjoner) betegnes som Vest-Finnmark 

mens det sammenhengende området i øst (merket i lysblå stiplede linjer, på tvers av to 

analyseområder) er det som betraktes som Øst-Finnmark.  

I trinn 3 har NVE anbefalt at Vest-Finnmark inntas i nasjonal ramme mens Øst-Finnmark 

utelates.  Det fremgår av temakart følgende argumentasjon for innlemmelse av Vest-

Finnmark: 

  

Vest-Finnmark har noen av de beste produksjonsforholdene for vindkraft i landet, men det er 

per i dag dårlig kapasitet i transmisjonsnettet til å tilknytte ny kraftproduksjon. 

Nettkapasitet kan imidlertid på lang sikt bli en mindre begrensning på grunn av mulighetene 

for økt kraftforbruk og nye kraftledninger, eller alternative løsninger som ikke krever mye 

nettkapasitet. En slik løsning kan for eksempel være samlokalisering av vindkraftverk og 

hydrogen- eller ammoniakkproduksjon.  

I det utpekte området er det viktige miljø- og samfunnsinteresser, og de viktigste interessene 

er knyttet til reindrift. NVE avslo i 2013 konsesjonssøknadene om Hammerfest og Kvalsund 

vindkraftverk, og i 2015 avslo OED søknaden om konsesjon til Falesrassa vindkraftverk. 

Begrunnelsen for avslagene var hovedsakelig virkninger for reindrift.  

Det utpekte området er imidlertid stort, og vi mener at det enkelte steder bør kunne bygges ut 

vindkraftverk med akseptable virkninger for reindriften.  

Til tross for dårlig nettkapasitet per i dag, framstår Vest-Finnmark som et av de mest egnede 

områdene for ny vindkraftutbygging i Norge, gitt de forutsetningene som er nevnt over.  

Vi har lagt mye vekt på de gode produksjonsforholdene i denne vurderingen. Store deler av 

området er også utpekt i den regionale planen for vindkraft som aktuelle vindkraftområder. 

  

Egnede vindkraftverk:  Dersom nettkapasiteten til ny produksjon økes gjennom nytt 

forbruk og/eller nye kraftledninger, kan det være aktuelt med både små og store 

vindkraftverk. Området har store arealer med gode vindforhold, og det kan være aktuelt å 

samle inngrep ved å bygge ett eller flere store vindkraftverk innenfor det utpekte området. På 

grunn av samlet belastning for reindriften, bør det likevel ikke være aktuelt med mange store 

vindkraftverk som påvirker de samme reinbeitedistriktene.  

 

Rådmannen lykkes ikke med å finne tilsvarende, oppsummerende argumentasjon for 

utelatelse av Øst-Finnmark og velger derfor å forfølge argumentasjonen nærmere basert på 

den oppsummeringen NVE har gjort for Vest-Finnmark. 

 

Argument Vest-Finnmark Øst-Finnmark 
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Vindressurser Noen av de beste produksjonsforholdene De aller beste produksjonsforholdene i 

Norge 

Kapasitet i 

transmisjonsnettet 

Dårlig kapasitet for å tilknytte ny 

kraftproduksjon. Nettkapasitet kan på 

lang sikt bli et mindre problem pga økt 

kraftforbruk og nye linjer 

Ingen nettkapasitet til å bygge 

vindkraftverk 

Reindrift Virkninger for reindrifta har tidligere 

vært årsaken til avslag men NVE mener 

det bør være mulig med utbygginger med 

akseptable virkninger for reindrifta 

Etablerte konsesjoner har hatt 

akseptable virkninger for reindrifta 

men i flg NVE består området Øst-

Finnmark av reinbeiteland 

Omsøkte konsesjoner 

i området 

Hammerfest og Kvalsund avslått 2013 

Falesrassa avslått 2015 

Kjøllefjord innvilget konsesjon i 2005 

Raggovidda 1 innvilget konsesjon 2012 

Raggovidda 2 innvilget konsesjon 2019 

Hamnefjell innvilget konsesjon 2012 

Regional 

lokaliseringsplan 

Store deler av området inngår i ett av de 

områdene Finnmark fylkeskommune 

ønsker vindkraft lokalisert 

Store deler av området inngår i ett av 

de områdene Finnmark fylkeskommune 

ønsker vindkraft lokalisert 

Oppsummert NVE har lagt mye vekt på de gode 

produksjonsforholdene i sin vurdering 

NVE hevder for stor usikkerhet knyttet 

til fremtidige forhold som nettkapasitet, 

forbruk, reindrift mm 

Konklusjon Utpekt Utelatt 

 

 

Oppstillingen viser at det åpenbart at NVE’s vurdering har både mangler og er preget av en 

del åpenbare svakheter som bør påpekes: 

 

1. At man i utvelgelse av enkelte områder kan legge mye vekt på et område som har noen 

av de beste produksjonsforholdene i landet mens man i utelatelsen av andre områder kan se 

helt bort fra at disse har de aller beste produksjonsforholdene i Norge (og sannsynligvis hele 

Europa) fremstår som i beste fall uklart og tilfeldig 

2. At man i vurderingen av et område sier at man på lang sikt kan få økt forbruk og nye 

linjer mens i det andre området konkluderer man ensidig om at det ikke finnes nettkapasitet og 

utelater også å vurdere hvorvidt det kan komme økt forbruk og nye linjer virker uforståelig. At 

Statnett SF 28.03 2019 besluttet å søke konsesjon på ny 420 kV linje til Varangerbotn basert 

på en forutgående vurdering av en forventet betydelig forbruksøkning knyttet til landstrøm 

skip, fisk, mineraler, elektrifisering oljeindustri med mer underbygger dette 

3. At man for begge områdene omtaler mulighetene for å benytte (nettmessig innelåst) 

vindkraft til å produsere hydrogen og ammoniakk men unnlater å nevne at man i Øst-

Finnmark allerede er godt i gang med dette gjennom blant annet forskningsprosjektet Haeolus 

er underlig 

4. At man i et område hvor reindriftas behov ved alle anledninger har ført til at konsesjon 

har vært avvist argumenterer med at det bør være akseptabelt for reindrifta mens i et område 

hvor det ved nærmest hver anledning har vært akseptabelt hevder at det er for stor usikkerhet 

fremstår som uforståelig 
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5. At man i vurderingen av et område henviser til at området er prioritert i regional 

lokaliseringsplan men i omtalen av det andre området som også er prioritert i regional 

lokaliseringsplan ikke nevner argumentet fremstår som både underlig og uforståelig 

 

Sammenligningen med Vest-Finnmark handler utelukkende om å etterprøve argumentasjonen 

for å ekskludere området Øst-Finnmark. Basert på dette fremstår NVE’s argumentasjon og 

vurdering av området Øst-Finnmark som mangelfull, og bærer preg av lite innsikt i de 

lokale/regionale forholdene.. Riktignok sier NVE i sin vurdering av Øst-Finnmark at dette 

området har vært et av de vanskeligste å vurdere med tanke på egnethet for vindkraft men det 

synes unektelig som om NVE kunne anstrengt seg vesentlig mer i denne vurderingen.  

 

Selv om Statnett SF’s beslutning om å søke konsesjon først kom få dager før rapporten ble 

lagt fram er det en rekke av de faktorene og forholdene som er påpekt over som har vært kjent 

for NVE i lengre tid. 

 

Lebesby kommune er landets 8.de største kommune med 3452 kvadratkilometer og om lag 

1350 innbyggere.  I kommunen er det allerede etablert et vindkraftverk, Kjøllefjord Vind, som 

ble åpnet i 2006 – og det er utbyggere som viser interesse for nye områder for 

vindkraftutbygging.  

Kommunen har gode erfaringer med å være vertskapskommune for vindkraft og ser positivt 

på en videre utbygging i vår kommune. Det er selvfølgelig også her noen interessekonflikter. 

En grundig og god konsesjonsprosess vil ivareta interessekonfliktene på en betryggende måte. 

Vi har i dag et demokratisk system som er velegnet til å behandle søknadene. En eventuelle 

klager på vedtak i NVE kan påklages til departementet og dermed få nok en runde og da med 

mer politisk tilsnitt.  

 

Tidligere og pågående konsekvensutredninger fra utbyggere viser at det er godt potensiale og 

få negative konsekvenser. Det er reindrift i hele kommunen, men mest som sommerbeite. Det 

er viktig med en god dialog mellom utbyggere og reindriftsdistriktene og sidaene som er 

berørt. Vi har stor tillit til at konsesjonsbehandlingen vil avdekke og avveie positive og 

negative konsekvenser på en objektiv og god måte. 

 

For Lebesby kommune er det viktig at arealene innenfor kommunens grenser tas inn i nasjonal 

ramme for vindkraft, dersom det blir slik at den skal være gjeldene i fremtiden.  

 

Justering av grensene for område i kommunen og det som betegnes Øst Finnmark: 

 

Kommunen har vurdert det foreslåtte området i Øst Finnmark basert på den kunnskapen 

kommunen besitter sammen med offentlig tilgjengelige databaser. Basert på dette mener 

kommunen grensene bør justeres der en legger til et område sør for Fv98. Under er en tabell 
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der disse områdene er satt opp mot hverandre, basert på de kriteriene som Nasjonal Ramme 

har vektlagt. 

 

 

Tema/ 

fagområde 

Opprinnelig område nord for Fv98 Revidert område, sør for FV 98 

kommunegrense mot Porsanger til 

Reguleringsområde Adamselv 

Friluftsliv Området på nordsiden av Fv 98 er regnet 

som et lokalt til regionalt viktig 

friluftsområde. Søndre del av dette 

området ligger nær de nasjonalt viktige 

friluftsområdene Laksefjord-vidda (6 km 

på det nærmeste) og Børselva (5 km), 

men i større avstand til Rasti-gaissa (40 

km). 

Området på sørsida av Fv 98 

(Vuonjalrassa-Vilgesrassa) er regnet som 

et lokalt viktig friluftsområde. Frilufts-

områder av nasjonal verdi ligger ca. 15-50 

km mot øst (Laksefjordvidda), 6-18 km 

mot vest (Børselva) og 6 – 12 km mot sør 

(Rastigaissa). 

Rovdyr Området liger utenfor forvaltnings-

områdene for jerv og gaupe, men for 

begge disse artene foreligger det flere 

observasjoner i området på nordsiden av 

Fv98 enn på sørsiden.  

Området på sørsida av Fv 98 

(Vuonjalrassa-Vilgesrassa) ligger innen-

for forvaltningsområdet for gaupe, men 

utgjør i seg selv ikke noe viktig gaupe-

habitat (denne arten trives best i 

lavereliggende, skogkledte deler av 

Finnmark og ikke oppe på gaissene, hvor 

næringsgrunnlaget er svært dårlig). Deler 

av området ligger innenfor forvaltnings-

området for jerv, men ut fra 

registreringene i Artsdatabankens Artskart 

er det ikke noe som tilsier at det aktuelle 

området har noen større betydning for 

arten er øvrige utmarksområder i 

Finnmark (også for jerv er nærings-

grunnlaget oppe på gaissene svært dårlig 

grunnet lav tetthet av byttedyr). 

Inngrepsfrihet/ 

INON 

Store deler av halvøya nord for Fv 98 er 

klassifisert som inngrepsfritt areal, i all 

hovedsak villmarkspregede områder 

(over 5 km fra tyngre, tekniske inngrep) 

Det samme er tilfellet for området sør for 

Fv 98. 

Reindrift Området benyttes til vår-, sommer-, høst- 

og høstvinterbeite. Videre er det flere 

oppsamlingsområder, trekk- og  

drivleier samt reindriftsanlegg her.  

Det aktuelle området sør for Fv 98 er lite 

brukt av reindrifta. Tilgrensende arealer er 

i all hovedsak gjennomflyttingsområder, 

og kun lavereliggende deler av nær-

området benyttes sporadisk til beite.  
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TILSKUDD TIL FERDIGPROSJEKTERING AV FISKERIHAVNETILTAK- KAP. 

1360 POST 60 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 233  

Arkivsaksnr.: 19/671    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 102/19 Formannskapet 23.09.2019  

 

Innstilling: 

 

1. Lebesby Formannskap, som kommunestyre jfr kommuneloven §13,  aksepterer 

vilkårene i tilskuddet fra Kystverket for prosjekteringen, og godkjenner at prosjektet 

iverksettes og opprette si investeringsbudsjettet 

2. Lebesby Formannskap gir sin tilslutning til at kommunen inngår avtale med 

Norconsult for ferdigprosjektering av Kjøllefjord havn. 

 

 

 

Vedlegg: 

Tilsagn på tilskudd 

 

Faktaopplysning: 

Kjøllefjord Havn ble utredet av Kystverket og kom med i Nasjonal Transport plan for 

perioden 2024-2029. I mellomtiden er Kystverkets oppgaver for fiskerihavner flytte til de nye 

regionene. Det har medført at Kystverket stoppet all videre planlegging av fiskerihavner, og 

det har stoppet opp.  

 

Det ble tidligere i høst åpnet for å søke midler slik at kommunene som har prosjekter i 

nasjonal transportplan kan gjøre ferdig planleggingen. Kommunen søkte og har fått innvilget 

905 000.- for å ferdigprosjektering.  

 

Kystverket har brukt Norconsult til sin del av planleggingen, og det ble derfor naturlig å 

forespørre de om å sluttføre prosjektet. 

 

 

 



  Sak 102/19 

 

 Side 33 av 33   

 

Vurdering: 

Det er naturlig å benytte seg av den muligheten vi nå har til å sluttføre prosjekteringen av 

Kjøllefjord Havn.  Kystverket har brukt Norconsult i dette arbeidet fram til de stoppet opp, og 

det er rasjonelt og naturlig for oss å benytte de i fortsettelsen. Det er frist på tilskuddet for 

ferdigstillelse – det skal være sluttført ,  og revisor godkjent regnskap må leveres innen 1/12. 

Det er ikke mulig for oss å gjennomføre ne konkurranse på oppdraget med de fristene. Derfor 

anbefaler rådmannen en direkteanskaffelse fra Norconsult. 

 

 

 


