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PS  52/19 19/822   

  GODKJENNING AV INNKALLING TIL 

KOMMUNESTYREMØTE 2.9.19  

 

PS  53/19 19/823   

  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL 

KOMMUNESTYREMØTE 2.9.19  

 

PS  54/19 19/824   

  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

KOMMUNESTYREMØTE 18.6.19  

 

PS  55/19 19/808   

  INNKJØP AV BILER TIL HJEMMETJENESTEN  

 

PS  56/19 19/259   

  ENDELIG VEDTAK AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

2019-2035  
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GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 2.9.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/822    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 52/19 Kommunestyret 02.09.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner innkalling til kommunestyremøte 2.9.19 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer mandag 26.8.19 

 

 

 

 



  Sak  53/19 

 

Side 3 av 15   

GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 2.9.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/823    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 53/19 Kommunestyret 02.09.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner saksliste til Kommunestyremøte 2.9.19 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyremøtet avholdes 2.9.19 

Ordfører har fått foreløpig saksliste til godkjenning. 

Saksliste og sakspapirer er deretter gjort tilgjengelig for medlemmer 26.8.19  
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 18.6.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/824    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 54/19 Kommunestyret 02.09.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner møteprotokoll fra Kommunestyremøte 18.6.19 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2019 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoller var godkjent av ordfører før saksprotokoller ble publisert. 
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INNKJØP AV BILER TIL HJEMMETJENESTEN 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 482  

Arkivsaksnr.: 19/808    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 84/19 Formannskapet 02.09.2019  

PS 55/19 Kommunestyret 02.09.2019  

 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre vedtar å ta opp lån, inntil kroner 1 800 000.- til innkjøp av 4 biler til 

hjemmetjenesten i Kjøllefjord. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunen har i mange år leaset tjenestebiler til hjemmetjenesten. Nå ved årsskiftet går 

nåværende leasingavtale ut, for de 4 bilene ved hjemmetjenesten i Kjøllefjord. 

 

Det er utlyst konkurranse i Doffin på innkjøp av 4 biler (med grønne skilt) til erstatning for de 

vi må levere inn ved årsskiftet. Det har vært forsøkt med små personbiler for å se om det blir 

mindre skader enn ved varebiler som har vært brukt tidligere. Det er ingen stor forskjell å 

registrere. Vi går nå tilbake til varebiler med grønne skilt. Vi får da refundert MVA på både 

innkjøp, skader, drivstoff, dekk, forsikringer osv , noe vi ikke gjør på biler med hvite skilt.  

 

Renter for leasingavtaler ligger ofte 2-3% høyere enn ordinære lånerenter for kommunene, og 

bilene må være skadefri ved innlevering.  

 

Fordelen med leasing er at bilene fornyes ofte, det blir dermed færre avbrudd og 

verkstedopphold. 

 

Et låneopptak vil ikke øke utgiftene, men budsjettmessig flyttes det som er postert på leasing 

til postene for avdrag og renter. 

 

Vurdering: 

 

Leasing av biler har vært gjort i mange år. Fordelen er at bilene skiftes ofte ut, og at kostnaden 

belastes direkte i driften.  
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Vi ser nå at kostnadene ved innlevering av biler er økende. Årsaken er sikkert sammensatt, 

men nye biler er mer utsatt for skader, på grunn av utformingen av kjøretøyene. Det er i tillegg 

en annen terskel for hva som «aksepteres» av småskader på en varebil og en personbil som vi 

jo har hatt de siste årene. I hjemmetjenesten er det mange brukere på hver bil, og vi ser at alle 

bilene i mer eller mindre grad har skader ved innlevering. Kostnaden ved innlevering kan, i 

enkelte tilfeller, være nesten like høy som leasingkostnadene gjennom 3 år.  

 

Ved kjøp av biler kan vi beholde de så lenge vi vil. Vi kan kjøre så mange kilometer vi vil og 

vi får ingen kostnader ved avhending. I tillegg er rentene lavere. Slik rådmannen vurdere det 

vil fordelene ved å eie biler veie opp mot ulempene. 
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ENDELIG VEDTAK AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2035 

 

 

Saksbehandler:  Hege Johansen Arkiv: 141 &13  

Arkivsaksnr.: 19/259    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 31/19 Formannskapet 29.03.2019  

PS 15/19 Kommunestyret 11.04.2019  

PS 56/19 Kommunestyret 02.09.2019  

PS 87/19 Formannskapet 02.09.2019  

 

Innstilling: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Lebesby kommunestyre 

planforslaget Lebesby mot 2035 – kommuneplanens areal- og kystsonedel 2019-2035. 

2. Områder der det foreligger uløste innsigelser vil ikke kunne gis rettsvirkning før 

innsigelsene er løst. 

3. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen kontakte fylkesmannen i Troms og 

Finnmark, for å igangsette prosess for å få avklart Sametingets innsigelser gjennom 

mekling. 

4. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen igangsette prosess for å endre farled til 

Lebesby havn. 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.03.2019 sak 31/19 

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra SV: 

Formannskapet foreslår at plankartet har en presisering av kombinerte formål og legger til 

bokstavene  FFNF. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å legge planforslag til kommuneplanens arealdel 2019-

2035 ut til offentlig ettersyn og høring, jf. plan- og bygningslovens § 11-14. 

 

2. Følgende reguleringsplaner oppheves som følge av ny kommuneplanens arealdel: 

a. Reguleringsplan 2022-15 Kifjord 

b. Reguleringsplan 2022-23 Lebesbyelva boligområde 

 

3. Endelig plan skal vedtas av kommunestyret, jf. plan- og bygningslovens § 11-15, etter 

at offentlig ettersyn og høring er gjennomført. 

4. Formannskapet foreslår at plankartet har en presisering av kombinerte formål og 

legger til bokstavene  FFNF. 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 11.04.2019 sak 15/19 

 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å legge planforslag til kommuneplanens arealdel 2019-

2035 ut til offentlig ettersyn og høring, jf. plan- og bygningslovens § 11-14. 

 

2. Følgende reguleringsplaner oppheves som følge av ny kommuneplanens arealdel: 

a. Reguleringsplan 2022-15 Kifjord 

b. Reguleringsplan 2022-23 Lebesbyelva boligområde 

 

3. Endelig plan skal vedtas av kommunestyret, jf. plan- og bygningslovens § 11-15, etter 

at offentlig ettersyn og høring er gjennomført. 

4. Formannskapet foreslår at plankartet har en presisering av kombinerte formål og 

legger til bokstavene  FFNF. 

 

Vedlegg: 

37 høringsuttalelser 

Reviderte plandokumenter etter høring og offentlig ettersyn, datert 23.08.19: 

Plankart 

Planbestemmelser 

Planbeskrivelse 

Vedlegg 1 til planbeskrivelse: Medvirkningsopplegg, Høring og offentlig ettersyn 

Vedlegg 2 til planbeskrivelse: ROS-analyse 
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Vedlegg 3 til planbeskrivelse: Konsekvensutredning 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Lebesby kommune har siden høsten 2016 arbeidet med revisjon av kommuneplanen. 

Planprogrammet ble vedtatt i februar 2017, og planarbeidet har i stor grad fulgt føringene lagt 

i planprogrammet. Unntaket er etablering av digital plandialog, som ikke har latt seg gjøre på 

grunn av tekniske problemer knyttet til kommunens kartverktøy opp mot sak- og 

arkivsystemet. Miljøkartleggingen i Laksefjorden ble også forsinket i forhold til tidsplan 

oppgitt i planprogrammet, men er nå i gang, og vi venter den første rapporten fra arbeidet i 

løpet av et par uker. Endelig rapport fra kartleggingen skal leveres i starten av oktober 2019. 

 

Planarbeidet har omfattet både samfunnsdel og areal- og kystsonedel. Samfunnsdelen ble 

vedtatt av kommunestyret i oktober 2018. 

 

Bestillingen fra kommunestyret var å få en ny areal- og kystsonedel på plass så raskt som 

mulig. Slike prosesser er imidlertid tid- og ressurskrevende, og det er først nå vi har grunnlag 

for å ferdigstille arbeidet og legge planen fram for endelig vedtak i kommunestyret. 

 

Med dette fremmes endelig planforslag for sluttbehandling i kommunestyret. 

 

Offentlig ettersyn og høring 

 

Kommunestyret vedtok i april 2019 i sak PS 15/19 å legge forslag til ny areal- og kystsonedel 

ut til offentlig ettersyn og høring. Planforslaget ble publisert 12. april, med høringsfrist 4. juni. 

Fylkesmannen ba om forlenget frist, og leverte sin samordnede uttalelse 12. juni. I 

høringsperioden ble det invitert til folkemøter på Veidnes, Kunes, Lebesby og Kjøllefjord, der 

planforslaget ble lagt fram og diskutert. 

 

Siden høringsfristens utløp har administrasjonen jobbet med bearbeiding av innspill, 

merknader og innsigelser, med mål om å klargjøre et endelig planforslag for vedtak i 

kommunestyret høsten 2019. Styringsgruppa for planarbeidet (formannskapet) avholdt 

arbeidsmøte i juni og diskuterte prinsipielle spørsmål. Styringsgruppe og administrasjon 

deltok også i møte med fylkesmannen i juni, der deres merknader og innsigelser ble 

gjennomgått og drøftet. 

 

Videre gjennomførte administrasjonen telefonmøter med Kystverket og Sametinget, med mål 

å avklare merknader og innsigelser. 

 

Innholdsmessige endringer som er gjort i revidert planforslag i etterkant av høring og offentlig 

ettersyn, er markert med blå tekst. Dette gjelder planbestemmelsene, planbeskrivelsen, ROS-

analysen og konsekvensutredningen. 

 

Merknader til planforslaget 
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Det kom inn 37 uttalelser til planforslaget, fra enkeltpersoner, bygdelag og foreninger, 

politiske partier, reinbeitedistrikt, næringsaktører, fiskarlag, sektormyndigheter, Sametinget, 

Fefo, fylkeskommune og fylkesmann. Alle uttalelser er vedlagt dette saksfremlegget. 

 

Majoriteten av de 37 uttalelsene omhandler akvakultur. Tabellen oppsummerer hva disse i 

hovedsak handler om:  

 
Nr Nr

For strengere regulering:

15 SV 13 Finnmark Sjølaksefiskeforening

Utslippskrav 25 Sametinget

20 MDG 30 Line Kalak m fl

Utslippskrav

Kifjordneset

Plankrav på akvakulturområder? 4 Johnny Vevang

37 Fylkesmannen

Plankrav kan være fornuftig når KU er uklar

For - begrunnet i sikkerhet gjennom bedre 

mobildekning

36 Fiskeridirektoratet 6 Frode Lyngedal m fl

Anbefaler ikke plankrav Mot - 90 underskrifter. Områdets rekreasjonsverdi

11 Geir Angell

Fangstbasert akvakultur: Mot - Har lakseplass i Skjellbukta

36 Fiskeridirektoratet

Forskrift begrenser mulighet for f.a. av samme 

art i gyteområder

16 Steinar Olsen

Mot - Konflikt med annen arealbruk

26 Lyderfisk 

Ønsker avsatt areal til f.a. i havna i Dyfjord 17 Senterpartiet

Området bør tas ut av hensyn til rekreasjon og 

fiskerier/gytefelt

Oppdrett indre Laksefjord:

18 Indre Laksefjord Fisk 23 Kjøllefjord Fiskarlag

For oppdrett i indre Laksefjord Mot - Økt aktivitet i Dyfjord - området kan få økt 

verdi for fiskeriene. Gytefelt/-område

21 Norwegian Royal Salmon 36 Fiskeridirektoratet

Forslag om to nye lokaliteter i indre Laksefjord Fraråder av hensyn til fiskeriinteresser - regionalt 

viktig fiskeområde

31 Salmar

Lokaliteter ved Rypøya Kartøya/Henriksholman

32 Norway King Crab Trollbukt 3 Veidnes Bygdelag

For torskeoppdrett/fangstbasert akvakultur Mot - Tradisjonell bruk av området, klima- og 

sjørøyeprosjekt i regi av NTNU

19 Grieg 10 Kjell Eriksen m fl

Ønsker ikke oppdrett nærmere enn i dag Mot - Vernede vassdrag, risiko for lusespredning, 

værutsatte områder

22 Laksefjord AS 14 Godvika Vel

Ønsker ikke oppdrett ved Lebesby Mot - Værutsatt område, fiskeri

24 Tømmervikforeninga

Mot - Vernede vassdrag, værutsatt område, 

fugleliv, rekreasjon, fiskeri

Mot nye oppdrettslokaliteter generelt 

(med særlig henvisning til sjølaksefiske):

 
 

Resterende innspill handlet om følgende: 

 

• Hjørdis Mauseth: Areal til kirkegård 

• Erling Løkke: Byggeområder på Veidnes 

• Indre Laksefjord Fisk/Thomas Hansen: Mer næringsareal sentralt i bygdene 

• RBD 13: Forslag til tilføyelse i bestemmelse 
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• Kystverket: Presiseringer i bestemmelser 

• Statens Vegvesen/Fefo/NVE/FFK: Generelle merknader, presiseringer 

• Fylkesmannen i Troms og Finnmark: Presiseringer i bestemmelser, anbefalinger, 

kommentarer til byggeområder, plankrav, manglende avklaring i KU 

 

En mer utfyllende, samlet oversikt over alle uttalelser som innkom under offentlig ettersyn og 

høring, med administrativ kommentar, er presentert i planbeskrivelsens vedlegg 1. 

 

Innsigelser til planforslaget 

 

Tre myndigheter reiste innsigelser mot deler av planen: 

 

 Kystverket: Akvakulturområde Lille Brattholmen kommer i konflikt med farled 

 Fylkesmannen: Innsigelse mot hytteområdet Indre Larsvika med begrunnelse i 

områdets betydning for reindrifta, påpekning av mangler i planbestemmelsene. 

 Sametinget: Innsigelse mot fire nye oppdrettsområder – Kartøya, Henriksholman, 

Torskefjorden-Slåttvika, Kifjordneset, med begrunnelse i hensynet til sjølaksefiske og 

naturgrunnlag for samisk kultur 

 

Kystverkets innsigelse ble løst ved at farleden til Lebesby havn søkes flyttet. Det er lagt til et 

nytt punkt i planbestemmelsene som presiserer at det ikke skal etableres akvakulturvirksomhet 

i området før farleden er flyttet. 

 

Innsigelser fra fylkesmannen i Troms og Finnmark er løst, blant annet ved at hytteområdet 

Indre Larsvika er tatt ut av planen. Fylkesmannen påpekte også at planbestemmelsene manglet 

en presisering av plankrav for byggeområder som videreføres fra forrige plan. Dette er rettet 

opp i foreliggende planforslag. 

 

Når det gjelder innsigelsen fra Sametinget, så har vi ikke lykkes i å finne en løsning. Det er 

stor avstand mellom kommunen og Sametinget i synet på akvakulturområdene. Avhengig av 

hva kommunestyret vedtar når det gjelder de aktuelle akvakulturarealene, vil neste skritt være 

å be fylkesmannen om bistand til å gjennomføre meklingsmøte. Dersom kommunestyret 

vedtar å beholde de fire akvakulturområdene i planen, må disse unntas rettsvirkning inntil 

mekling er gjennomført og det foreligger en løsning. Dersom kommunestyret går inn for å ta 

ut Kartøya, Henriksholman og Kifjordneset, samt innføre reguleringsplankrav for Torske-

fjorden-Slåttvika (kompromiss foreslått av Sametinget), vil innsigelsene være løst, og det vil 

ikke være behov for mekling. Planen vil da kunne vedtas i sin helhet av kommunestyret. 

 

Vurdering av innkomne uttalelser: Kystsonedelen 

 

Under offentlig ettersyn og høring av planforslaget kom det mange uttalelser som gjaldt særlig 

de nye akvakulturområdene VA_F1 Kartøya, VA_F2 Henriksholman og VA_F10 

Kifjordneset. Flertallet av uttalelsene er negative til akvakulturområdene. Argumenter mot 

akvakultur på vestersida av Laksefjorden (VA_F1 og VA_F2) viser til tøffe klima- og 

værforhold, bekymring knyttet til lakse- og ørretførende vassdrag, fritidsfiske, sjølaksefiske 

og områdenes rekreasjonsverdi. Motstand mot akvakultur ved Kifjordneset er basert på 

områdets rekreasjonsverdi, samt hensynet til fiskeriinteresser (herunder sjølaksefiske) og 

gyteområder.  
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Hvordan høringsinnspillene skulle følges opp, ble diskutert i styringsgruppa (formannskapet). 

Et flertall var for at planen skulle legges frem for kommunestyret med alle akvakultur-

områder, slik det framkom i høringsversjonen av planforslaget. Endelig beslutning om de fire 

nye akvakulturområdene er det dermed kommunestyret som skal ta. Innsigelsen fra 

Sametinget er som nevnt ikke løst, og vil ventelig gå til mekling, dersom ikke de nye 

områdene tas ut av planen.  

 

Styringsgruppa drøftet videre hvorvidt det skulle stilles krav om reguleringsplan for 

akvakulturområder som er særlig omdiskutert. En reguleringsplanprosess vil kunne gi bedre 

svar på en del spørsmål vi i dag har mangelfull kunnskap om. Det er imidlertid fortsatt få 

kommuner som stiller plankrav i sjø, da prosesser knyttet til akvakulturtillatelser styres av 

sektormyndigheter og dette allerede innebærer omfattende vurderinger og utredningskrav. Et 

kommunalt plankrav blir dermed ansett å bidra til en dobbeltbehandling av akvakultursaker. 

 

Når noen likevel tar til orde for å innføre plankrav for akvakultur, vises det til at dagens 

anlegg i praksis er store, flytende industriområder1. Ved å kreve reguleringsplan, får 

kommunen større myndighet til å sette krav enn ved ordinære akvakulturprosesser som styres 

av sektormyndighetene. 

 

I foreliggende planforslag er det satt krav om reguleringsplan for VA_F1 Kartøya, VA_F2 

Henriksholman, VA_F10 Kifjordneset, samt VA_4/VA_F3 Lille Brattholmen. Sistnevnte 

spesielt av hensyn til smoltbedriftene i indre Laksefjord. 

 

Et ytterligere avbøtende tiltak er en ny rekkefølgebestemmelse for Kartøya og Henriksholman 

(bestemmelse 1.4.5), som presiserer at det ikke kan etableres akvakulturvirksomhet i 

områdene før et pågående forskningsprosjekt om klimapåvirkning på sjørøyebestanden er 

avsluttet i 2022. Prosjektet er initiert av NTNU. 

  

Areal avsatt til VA_F10 Kifjordneset er i revidert planforslag redusert i retning nord, mot 

land, med ca. 300 meter. 

 

Oppsummert, så foreslås det en rekke grep i revidert planforslag som imøtekommer 

innspillene som gjelder akvakultur. Sammen med krav om utvidede strømmålinger og 

sedimentmodellering på aktuelle akvakulturlokaliteter, samt fjerning av akvakultur i 

flerbruksområder/områder med kombinerte formål, representerer revidert planforslag en 

betydelig innstramming og en ambisjon om lokal styring av utviklingen innen akvakultur i 

Lebesby kommune. 

 

I revidert planforslag er det lagt til en bestemmelse knyttet til levendelagring av fisk i 

bestemte fiskerihavner (5.2.5). I tillegg åpner revidert planforslag for fangstbasert akvakultur i 

VA_3 Skogvik-Trollbukt. Per i dag setter lovverket strenge begrensninger for hvilke arter som 

er tillatt å lagre utover 12 uker (fangstbasert akvakultur). Det er imidlertid et sterkt ønske fra 

styringsgruppa at denne problemstillingen løftes politisk. Dette er nærmere beskrevet i 

planbeskrivelsen kap 4.5.3, samt i vedlegg 1 under uttalelse nr 32 fra Norway King Crab 

Trollbukt og uttalelse nr 36 fra Fiskeridirektoratet. 

                                                 

1 Norconsult (2015). Analyse av utfordringer for arealplanlegging etter plan- og 

bygningsloven i kystnære sjøområder. 
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Vurdering av innkomne uttalelser: Andre endringer i revidert planforslag 

 

Utover endringer knyttet til kystsonedelen, er følgende de mest sentrale problemstillingene det 

har vært jobbet med i etterkant av høringsfasen: 

 

Bebyggelse og anlegg 

 

Ett av innspillene viste til at det mangler areal til lettere næring sentralt i noen av bygdene. I 

revidert planforslag åpnes det for lettere næring i BA_F8 (Kunes). I tillegg er det presisert i 

retningslinjene til bestemmelse 2.1.1 at næring er tillatt i følgende byggeområder som 

videreføres fra forrige plan: BA_14-17 på Kunes. 

 

I BA_F10, Holmeidet næringsområde, presiseres det i revidert planforslag at området kun 

tillates brukt til fritids- og turistformål. 

 

Råstoffutvinning 

 

I revidert planforslag er reglene for masseuttak strammet inn, jf. fylkesmannens merknad. 

Bestemmelsene og tilhørende retningslinjer (2.5.2) presiserer nå tydeligere og strengere 

grenser for volum og areal på uttak, før krav om reguleringsplan slår inn. 

 

Næringsareal 

 

Næringsareal er beholdt som de var i høringsversjonen av planforslaget, men det er gjort en 

forenkling ved at BN_F1 Kalak I og BN_F2 Kalak II er slått sammen til ett område i 

plankartet og bestemmelsene. Samtidig spesifiseres det at det for området skal utarbeides en 

felles reguleringsplan, og ikke to, slik det opprinnelige planforslaget la opp til. 

 

LNFR spredt 

 

I tråd med innsigelsen fra fylkesmannen er det foreslåtte området LSF_F7 Indre Larsvika tatt 

ut av plan. Fylkesmannen viser til reindriftsinteresser, men området var utfordrende også av 

andre grunner – deriblant fare for ras, flom og stormflo. 

 

Under offentlig ettersyn og høring reiste fylkesmannen spørsmål ved feltet LSF_3 

Tømmervika. I planforslaget var området delt i to, nord (LSF_2) og sør (LSF_3) for 

Tømmervikelva. Begge områdene var i planforslaget foreslått videreført som spredt fritid. 

Området sør for elva er imidlertid ikke bebygd, og består av et særegent, uberørt landskap 

med spredte kulturminner. Etter nærmere vurdering har vi derfor valgt å tilbakeføre LSF_3 til 

LNFR i revidert planforslag. Området nord for elva videreføres som spredt fritid.  

 

Det foreslåtte området LS_F2 Øvrejord på Veidnes har etter høring og offentlig ettersyn fått 

noe redusert areal (20 daa) som følge av konflikt med dyrkbar jord. Det er arealet nord for 

vegen som er tatt ut og tilbakeført til LNFR. 

 

Byggegrense mot sjø 
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I høringsversjonen av planforslaget manglet byggegrense mot sjø i plankartet, noe som ble 

påpekt av flere høringsinstanser. I revidert planforslag er dette tegnet inn: 100-metersbelte i 

LNFR soner, 25-metersbelte i byggeområder, 0-metersbelte i regulerte områder. 

Byggegrensen i byggeområder inntil vei er tilpasset der denne går innenfor 25 meteren. 

 

Endringer i plankrav 

 

En av fylkesmannens merknader var at planen inneholdt omfattende plankrav som ville kreve 

store ressurser å gjennomføre. I revidert planforslag er det gjort en vurdering av plankravene 

og forenklet der dette er forsvarlig. Plankrav er frafalt for BFT Kunes campingområde og 

BA_F8 Kunes byggeområde. I tillegg er som nevnt BN_F1 Kalak I og BN_F2 Kalak II slått 

sammen til ett næringsområde, med felles reguleringsplan. 

 

Fylkesmannen påpekte i sin høringsuttalelse at det manglet spesifikasjon av plankrav for 

byggeområder som videreføres fra forrige plan. Dette er rettet opp i planbestemmelsene 

(1.1.2). 

 

Samlede virkninger av planforslaget 

 

Planbeskrivelsens kapittel 5 vurderer de samlede virkninger av planforslaget, utfra følgende 

forhold: naturmangfold, samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet, samt miljø og samfunn. 

Nedenfor oppsummeres vurderingene.  

 

Når det gjelder hensynet til naturmangfold, vurderes planforslagets konsekvenser for 

naturmiljøet samlet sett som liten negativ. For områder med potensielt større negative 

konsekvenser for naturmiljøet vurderes det at innførte krav til reguleringsplan og utsjekk av 

naturmiljøverdier ved tiltak med direkte hjemmel i arealdelen, vil sikre/avbøte dette i 

tilfredsstillende grad.  

 

Når det gjelder hensynet til samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet, vurderes det slik at 

plankartets hensynssoner og planens bestemmelser og retningslinjer ivaretar hensynet til 

risiko- og sårbarhetsforhold i nye utbyggingsområder på en tilfredsstillende måte. Det 

understrekes at det forutsettes at mer detaljerte ROS-analyser gjennomføres i 

reguleringsplanarbeidet for områder med plankrav. Ved tiltak utenfor reguleringsplan, må det 

også forutsettes at relevante risiko- og sårbarhetsforhold gjøres rede for ved søknad om 

tillatelse. Dette er medtatt som retningslinje til kommuneplanen. 

 

Med hensyn til miljø og samfunn, vurderes planforslaget å ha svært liten negativ konsekvens 

for miljø, og positiv konsekvens for samfunnsverdiene. Samlet sett vurderes det at 

planforslaget har en overvekt av positive virkninger, og det som er avdekket som utfordringer 

kan håndteres/avbøtes på en tilfredsstillende måte på tiltaksnivå. 

 

Videre vurderes planforslaget i hovedtrekk å samsvare med aktuelle nasjonale og regionale 

føringer. I vurderingen er særlig nasjonale forventninger vektlagt, men planforslaget vurderes 

også å være i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging. I sum er planforslaget et bidrag til at arealplanleggingen ikke bidrar 

unødig til vekst i klimagassutslipp. 

 

Vurdering: 
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Det reviderte planforslaget som nå fremmes for sluttbehandling, vurderes å i stor grad 

oppfylle føringene fra planprogrammet. Planforslaget følger opp føringene fra samfunns-

delen. Ved å vedta planforslaget vil Lebesby kommune ha en grundig gjennomarbeidet og 

konsistent kommuneplan, som er oppdatert i henhold til gjeldende lovverk. 

 

Det er det sittende kommunestyret som har vært delaktig i planarbeidet, helt fra partiene var 

med og utformet planprogrammet høsten 2016. Dagens kommunestyre sitter altså på viktig 

kunnskap om prosessen, om plangrep som er gjort og om vurderinger som ligger til grunn for 

planforslaget. Det anses derfor å være en fordel at det er det sittende kommunestyret som 

vedtar planen. 

 

Dersom kommunestyret ikke vedtar foreliggende forslag til ny areal- og kystsonedel, vil det 

være det nye kommunestyret som vedtar kpa. Dette vil tidligst kunne skje i desember 2019, da 

første møte i nytt kommunestyre (oktober 2019) er et konstituerende møte. 

 

 

 


