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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 216  

Arkivsaksnr.: 17/14    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 1/17 Formannskapet 23.01.2017  

PS 1/17 Kommunestyret 07.02.2017  

 

Innstilling: 

Kommunestyret godkjenner fremlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020  

Følgende områder prioriteres i planperioden:  

1. Oppfølging av politiske vedtak  

2. Saksutredning for folkevalgte  

3. Barnevern  

4. Implementering av samhandlingsreformen  

 

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden 

dersom kontrollutvalget finner det nødvendig 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.01.2017 sak 1/17 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig 

 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner fremlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020  

Følgende områder prioriteres i planperioden:  

1. Oppfølging av politiske vedtak  

2. Saksutredning for folkevalgte  

3. Barnevern  

4. Implementering av samhandlingsreformen  

 

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden 

dersom kontrollutvalget finner det nødvendig 
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Vedlegg: 

VEDTAK SAK 26.DOCX 

OVERORDNET ANALYSE LEBESBY.PDF 

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON.DOCX 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Se vedleggene, Kontrollutvalget innstiller selv i sine saker til kommunestyret 

 

 

Vurdering: 

Se vedleggene, Kontrollutvalget innstiller selv i sine saker til kommunestyret 
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KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2016 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 216  

Arkivsaksnr.: 17/15    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 2/17 Formannskapet 23.01.2017  

PS 2/17 Kommunestyret 07.02.2017  

 

Innstilling: 

Kontrollutvalgets årsrapport 2016 tas til orientering. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.01.2017 sak 2/17 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalgets årsrapport 2016 tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

VEDTAK SAK 28.DOCX 

ÅRSRAPPORT  2016.DOCX 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Se vedlegg 

 

Vurdering: 

Se vedlegg 
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KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2017 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 146  

Arkivsaksnr.: 17/17    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 3/17 Formannskapet 23.01.2017  

PS 3/17 Kommunestyret 07.02.2017  

 

Innstilling: 

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 sendes kommunestyret til orientering 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.01.2017 sak 3/17 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 sendes kommunestyret til orientering 

 

Vedlegg: 

VEDTAK SAK 29.DOCX 

ÅRSPLAN 2017.DOCX 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Se vedlegg 

 

Vurdering: 

Se vedlegg 
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FORSLAG TIL ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR UNGDOMSRÅDET I 

LEBESBY 

 

 

Saksbehandler:  Unni Esp Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/1500    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 2/16 Ungdomsrådet 01.11.2016  

PS 148/16 Formannskapet 14.12.2016  

PS 4/17 Kommunestyret 07.02.2017  

 

Innstilling: 

Kommunestyret vedtar forslag til nye retningslinjer for Ungdomsrådet i Lebesby. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Ungdomsrådet den 01.11.2016 sak 2/16 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar forslag til nye retningslinjer for Ungdomsrådet i Lebesby. 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.12.2016 sak 148/16 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar forslag til nye retningslinjer for Ungdomsrådet i Lebesby. 

 

Vedlegg: 

1. Eksisterende vedtekter vedtatt i kommunestyret i sak 10/2009 
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2. Forslag til nye retningslinjer 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Forslag til nye retningslinjer er basert kommunestyrevedtak PS 5/16.  Der det bes om 

revidering av vedtektene. 

 

Vurdering: 

Det er tre punkter i retningslinjene som er aktuelle for revidering. 

 

PUNKT 1.2 Valg og sammensetning. 

Retningslinjene trenger tydeligere beskrivelse på sammensetningen av ungdomsrådet, slik at 

ungdommene selv ut ifra retningslinjene kan se hvilke muligheter som er for å melde sitt 

kandidatur. 

 

Det har vært tradisjon på at elevrådene foreslår kandidater og dette er en fornuftig praksis som 

bør videreføres. Vi har 3 skoler i kommunen og uavhengig av elevtall er det naturlig at 

elevrådene på disse foreslår kandidater til ungdomsrådet. Det holdes formelle valg på skolene 

som godkjennes av Formannskapet. 

 

Det har vært litt uklarhet i på hvilken arena ungdom selv skal foreslå kandidater på, og man 

har hatt tradisjon på å utpeke to kandidater med vara på Ungdomsklubben i Kjøllefjord.  Det 

er nødvendig å sikre at ungdomsrådet er bredest mulig sammensatt aldersmessig og 

geografisk, men også at man får inn ungdom fra flere miljøer, man skal også sikre at man har 

kandidater som er interessert i å delta. Det foreslås derfor det annonseres ny valgperiode slik 

at ungdom som er interessert kan melde seg til ungdomsrådets kontaktperson eller direkte til 

Formannskapet. Det er ønskelig at dette er tydeliggjort i retningslinjene. 

 

 

PUNKT 1.4 Møtevirksomhet  

Det ble i Lebesby kommunestyre i januar 2016 vedtatt at Ungdomsrådet skulle få forslagsrett 

til kommunestyret.  Dette legges inn som et nytt punkt i retningslinjene:  

1.4.5.  Ungdomsrådet har forslagsrett til kommunestyret. 

 

PUNKT 1.5 Økonomi 

Gjeldende retningslinjer sier: 1.5.1 Ungdomsrådet disponerer et årlig beløp fastsatt av 

kommunestyret Pålydende kr. 50 000,- 
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Det er ligger an til forslag om reduksjon av beløpet til ungdomsrådet til budsjettbehandlingen. 

Ungdomsrådet bør ikke gå inn for reduksjon på dette beløpet da man vil få økende utgifter når 

rådet nå setter i gang sitt arbeid. Utgiftene vil hovedsakelig være til reise og møtevirksomhet, 

det må være frie midler slik det legges opp til i vedtatte retningslinjer.  
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UTVIKLING AV NAV PÅ NORDKYN 

 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: F00  

Arkivsaksnr.: 16/1666    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 4/17 Formannskapet 23.01.2017  

PS 5/17 Kommunestyret 07.02.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune slutter seg til NAV Finnmarks sitt forslag til modell for videre utvikling av 

NAV på Nordkyn.. 

Lebesby kommune forutsetter at kommunens andel av finansiering til NAV-leder blir redusert. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.01.2017 sak 4/17 

 

Behandling: 

Forslag fra Formannskapet: 

Lebesby kommune forutsetter at kommunens andel av finansiering til NAV-leder blir redusert. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag 

*** Enstemmig 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune slutter seg til NAV Finnmarks sitt forslag til modell for videre utvikling av 

NAV på Nordkyn.. 

Lebesby kommune forutsetter at kommunens andel av finansiering til NAV-leder blir redusert. 

 

Vedlegg: 

UTVIKLING AV NAV PÅ NORDKYN.PDF 

 

 

Faktaopplysning: 

Viser til vedlagte forslag fra NAV Finnmark. 
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Vurdering: 

Forslaget som NAV Finnmark har skissert for NAV på Nordkyn, vurderes som den beste 

løsning ut i fra de ressurser vi har, både for kommunene og stat. Kommunene skal være med i 

prosessen av den videre utformingen av NAV på Nordkyn.   
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PLANPROGRAM FOR NY KOMMUNEPLAN 

 

 

Saksbehandler:  Hege Johansen Arkiv: 141  

Arkivsaksnr.: 16/1360    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 96/16 Formannskapet 14.09.2016  

PS 142/16 Formannskapet 29.11.2016  

PS 150/16 Formannskapet 14.12.2016  

PS 12/17 Formannskapet 07.02.2017  

PS 6/17 Kommunestyret 07.02.2017  

 

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: ................. 
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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. 

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: 
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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. 

 

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 
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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 

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

med oss i det videre planarbeidet. 
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ØST FINNMARK BEREDSKAPSFORUM 

TILSLUTNING TIL MANDAT 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 X2 &10  

Arkivsaksnr.: 17/37    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 9/17 Formannskapet 23.01.2017  

PS 7/17 Kommunestyret 07.02.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre støtter etableringen av Øst Finnmark beredskapsforum, og tilslutter 

seg forumets mandat. 

For å sikre Lebesby kommunes deltakelse i forumet delegeres til rådmann å avsette de 

nødvendige personellmessige og økonomiske ressurser. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.01.2017 sak 9/17 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre støtter etableringen av Øst Finnmark beredskapsforum, og tilslutter 

seg forumets mandat.For å sikre Lebesby kommunes deltakelse i forumet delegeres til 

rådmann å avsette de nødvendige personellmessige og økonomiske ressurser. 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Etter initiativ fra Fylkesmannen i Finnmark ble beredskapsforum for kommunene i Øst 

Finnmark etablert i juni 2015. I starten var der deltakelse fra kommunene Sør Varanger, 

Vadsø, Tana og Berlevåg. Etter hvert har også kommunene Vardø, Nesseby, Gamvik, 
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Lebesby, Karasjok og Båtsfjord kommet med i forumet. 

 

Bakgrunnen for etableringen er erkjennelsen av at det kommunale beredskapsarbeidet ofte er 

tillagt en person evt. en funksjon i kommuneadministrasjonen, og fremstår som en ”ensom” 

jobb for vedkommende som har dette ansvaret. Vedkommende fungerer som kommunens 

beredskapsansvarlig, beredskapskontakt eller beredskapskoordinator, og da ofte uten at 

ansvaret er klart og tydelig beskrevet hva gjelder arbeidsoppgaver. Det følger heller ingen 

opplæring med ansvaret. For samtlige beredskapskontakter i forumet gjelder at dette er et 

ansvar eller en oppgave som vedkommende har i tillegg til sin ordinære jobb i kommunen. 

Ingen av de deltakende kommuner har egne stillinger knyttet til beredskap.  

 

Det er samtlige beredskapskontakters erfaring at arbeid med beredskap krever tid og ressurser, 

det fordrer bred involvering i kommuneorganisasjonen, og det krever en solid politisk 

forankring. Beredskapskontaktene opplever at kunnskapen om den kommunale 

beredskapsplikten er mangelfull i kommuneorganisasjonen, både administrativt og politisk. 

Av dette følger, naturlig nok, at fokus og oppmerksomhet omkring dette temaet begrenses til 

den (eller de) som har dette som en del av sitt ansvarsområde.   

 

 

 

Kort om den kommunale beredskapsplikt:  

 

Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens 

sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder. Alle uønskede hendelser skjer i en 

kommune, og kommunene utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og 

spiller en avgjørende rolle i alt beredskapsarbeid. Bestemmelsene om kommunal 

beredskapsplikt skal bidra til at kommunen står bedre rustet til å forebygge og håndtere 

uønskede hendelser.  

 

1.januar 2010 trådte bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt i kraft. Loven endret navn 

fra ”Lov om Sivilforsvaret” til ”Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak 

og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)”. Forskift om kommunal beredskapsplikt ble gjort 

gjeldende fra 7. oktober 2011. Det nye i loven er at kommunen pålegges en generell 

beredskapsplikt, noe de tidligere ikke har hatt. 

 

Kommunen er pålagt beredskapsansvar for samtlige av sine tjenester. I tillegg pålegger den 

kommunale beredskapsplikten kommunen en sektorovergripende kommunal beredskapsplikt, 

som skal bidra til at kommunen vurderer og planlegger samfunnssikkerhet og beredskap i et 

mer helhetlig perspektiv. Grunnlaget for beredskapsarbeidet i kommunen skal være en 

helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, der kommunen kartlegger hvilke uønskede hendelser 

som kan inntreffe, vurderer sannsynligheten for at slike hendelser inntreffer og hvordan slike 

hendelser vil kunne påvirke lokalsamfunnet. Med utgangspunkt i analysen skal kommunen 

utarbeide en overordnet beredskapsplan som skal være samordnet med andre relevante krise- 
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og beredskapsplaner. Det er også en forutsetning at analysen legges til grunn for og integreres 

i kommunale planprosesser. 

 

Behovet for beredskapsforum: 

Beredskapskontaktene beskriver utfordringer og sårbarheter knyttet til ansvaret som 

beredskapskontakt. En identifisert utfordring er at beredskapskontaktene sitter på ulike 

organisatoriske nivå i kommunene, samt at det ikke er definert ansvar, myndighet og ressurser 

til rollen. Veldig få kommuner har etablert aktive arenaer for diskusjon av beredskapsmessige 

utfordringer (som f.eks.beredskapsråd). Der er også liten tilgang på kompetansehevende tiltak 

(f.eks. kurs) lokalt i Finnmark. De fleste leveres av DSB og krever at vedkommende reiser ut 

av fylket. Alt dette gjør arbeidet med ivaretakelsen av den kommunale beredskapsplikten 

utfordrende, og behovet for en felles lokal læringsarena for samfunnssikkerhet og beredskap 

er klart tilstede.  

 

Fylkesmannens initiativ til etablering av Øst Finnmark beredskapsforum er et ledd i arbeidet 

med å imøtekomme behovet for en felles læringsarena.  

 

Med bakgrunn i beredskapskontaktenes erfaring synes det nødvendig å ha en politisk 

forankring av Øst Finnmark Beredskapsforum.    

 

 

Vurdering: 

I den senere tid har trenden i kommunenes krisehåndtering, både den planleggende og 

utøvende fasen vært økt fokus på informasjon, kommunikasjon og samvirke. I så måte 

vurderer rådmannen at beredskapsforumet er et godt tilskudd til beredskapskontaktenes 

verktøykasse gjennom bedret kommunikasjon og samarbeid. De deltakende kommuner vil 

gjennom dette få en bedre forståelse og skape realistiske forventninger til hverandres kapasitet 

og muligheter for bidrag. Videre utnytter man kunnskapen som sitter hos kommunene 

gjennom å bygge nettverk mellom beredskapskontakter som har lignende utfordringer i et 

lignende geografisk og organisatorisk område. Hovedformålet må imidlertid være at 

kommunekontaktene får et fast forum hvor beredskap og samfunnssikkerhet settes på 

agendaen. Samtidig gir Fylkesmannens beredskapsstab uttrykk for at dette fremstår som en 

god arena for å drive veiledning og oppnå tettere kontakt med kommunene.   
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VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL REPRSENTANTSKAPET FOR 

KOMREV NORD 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 17/41    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 10/17 Formannskapet 23.01.2017  

PS 8/17 Kommunestyret 07.02.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar følgende: 

1. Leder av Kontrollutvalget Viggo Myhre 

er kommunens representant til representantskapet i KomRev Nord IKS. 

 

2. Nestlederen i Kontrollutvalget, Tommy Vevang, velges som vararepresentant til Viggo 

Myhre  

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.01.2017 sak 10/17 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar følgende: 

1. Leder av Kontrollutvalget Viggo Myhreer kommunens representant til 

representantskapet i KomRev Nord IKS. 

 

2. Nestlederen i Kontrollutvalget, Tommy Vevang, velges som vararepresentant til Viggo 

Myhre  

 

Vedlegg: 

MEDLEM REPRESENTANTSKAPET TIL KOMREV NORD 
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NY SELSKAPSAVTALE KOMREV NORD -  1.1.2017.PDF 

 

Faktaopplysning: 

 

Lebesby kommune har ikke valgt medlem til representantskapet i KomRev Nord IKS slik det 

framgår av selskapsavtalen: 

 

§ 7 Representantskapet 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og 

fylkeskommunen velger hver sin(e) representant(er) med personlig vararepresentant. 

Deltakere med mer enn 10 % eierandel får to representanter hver og alle andre deltakere en 

representant hver i representantskapet. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 

halvdelen av medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene. 

Vedtak gjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Representantskapet velger selv 

leder og nestleder. 

 

Selskapsavtalen ble vedtatt i KS 1.11.2016. 

 

Vurdering: 

Medlem og varamedlem som ble valgt til Finnmark Kommunerevisjon er de samme som 

velges til KomRev Nord IKS. 

 

 



  Sak  9/17 

 

Side 1 av 58   

NY BEHANDLING AV SØKNAD OM SAMTYKKE TIL GJENNOMFØRING AV 

TILTAK ETTER § 13-1 2. LEDD I PBL 

SALMAR NORD AS 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: P11 &18  

Arkivsaksnr.: 16/900    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 55/16 Formannskapet 06.06.2016  

PS 35/16 Kommunestyret 03.05.2016  

PS 21/16 Kommunestyret 22.06.2016  

PS 113/16 Formannskapet 17.10.2016  

PS 60/16 Kommunestyret 01.11.2016  

PS 6/17 Formannskapet 23.01.2017  

PS 9/17 Kommunestyret 07.02.2017  

 

Innstilling: 

1. Kystsoneplanen ble sist rullert i 2008. Etter den tid har det skjedd en stor utvikling både i 

fiskeri- og havbruksnæringa, og oppdrettsaktiviteten har økt betydelig i kommunen. Det er 

derfor nødvendig at arbeidet med rullering av kommunens planverk inkludert 

kystsoneplanen prioriteres. Samtidig vil det i påvente av kystsoneplanen være en urimelig 

belastning for SalMar Nord AS å ikke kunne utnytte sine konsesjoner i Laksefjorden.  

2. Med bakgrunn i dette gir Lebesby kommunestyre, jfr. Plan- og bygningsloven  

§ 13 – 1, 2.ledd, samtykke til at SalMar Nord AS kan sende inn og få behandlet sine 

søknader om nye midlertidige lokaliteter i Skjellvika og Nordmannspynten, som erstatning 

for lokalitetene i Mårøyfjord og Eidemolla (Torskefjord). Samtykke til tiltak gjelder kun 

ansøkte lokaliteter, og midlertidig forbud mot tiltak jfr. PS 13/15 fra 24.6.2015 vil fortsatt 

være gjeldene. 

3. Dersom sektormyndighetene finner grunn til å godkjenne omsøkte lokaliteter, ber 

kommunestyret om at Finnmark Fylkeskommune gir SalMar Nord AS midlertidige 

tillatelser fram til ny kystsoneplan er godkjent i kommunestyret, eller til gjeldende 

generasjon med fisk på lokalitetene er slaktet ut. En eventuell tildeling av midlertidige 

lokaliteter skal ikke være førende for arbeidet med arealfordeling i kystsoneplanen. Det er 

et mål at planen skal være vedtatt av kommunestyret innen 30.12.2018. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.06.2016 sak 55/16 

 

Behandling: 
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Forslag fra SV/MDG/Tverrpolitisk: 

 

1. Lebesby kommunestyre innvilger ikke SalMar Nord AS dispensasjon, jfr. Plan- og 

bygningsloven § 13-1, 2.ledd, fra kommunestyrets vedtak om midlertidig forbud mot 

tiltak i sjø (PS 31/15 fra 24.06.2015).   

2. Midlertidig forbud ble vedtatt i forbindelse med revidering av kommunens kystsoneplan 

som har oppstart høsten 2016, og bør opprettholdes slik at en søknad ikke kan sendes 

inn før en har en ny kystsoneplan ferdig. I følge planstrategien er det behov for: 

 Øke kunnskapen om lokale miljømessige konsekvenser av oppdrettsvirksomhet 

i sjø. 

 Balansering av miljøhensyn, fiskeriinteresser og forventet vekst av 

oppdrettsnæringen. 

 Konfliktløsning i områder med flere interessegrupper, som landbruk, reindrift, 

annen næring, friluftsliv, bolig, hyttebygging m.m. 

(utdrag s. 14 og 16). 

Disse punktene blir tilsidesatt ved en dispensasjon, hvor en ikke får et langsiktig 

perspektiv på utviklingen, som også er nødvendig i forhold til flytting av gitte konsesjoner til 

nye lokaliteter. 

 

3. Fylkesmannen påpeker i sin høringsuttalelse til Planstrategien at det er viktig å se 

sammenheng mellom arealene i sjø med tilstøtende arealer på land. 

4. Lokalitetene vil være til fare for det tradisjonelle laksefiske i området. 

5. Arbeidet med rullering av kommunens kystsoneplan iverksettes snarest, og planen skal 

være vedtatt innen 1.7.2018». 

Votering: 5 for, 2 mot.*** Forslag vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre innvilger ikke SalMar Nord AS dispensasjon, jfr. Plan- og 

bygningsloven § 13-1, 2.ledd, fra kommunestyrets vedtak om midlertidig forbud mot 

tiltak i sjø (PS 31/15 fra 24.06.2015).   

2. Midlertidig forbud ble vedtatt i forbindelse med revidering av kommunens kystsoneplan 

som har oppstart høsten 2016, og bør opprettholdes slik at en søknad ikke kan sendes 

inn før en har en ny kystsoneplan ferdig. I følge planstrategien er det behov for: 

 Øke kunnskapen om lokale miljømessige konsekvenser av oppdrettsvirksomhet 

i sjø. 

 Balansering av miljøhensyn, fiskeriinteresser og forventet vekst av 

oppdrettsnæringen. 

 Konfliktløsning i områder med flere interessegrupper, som landbruk, reindrift, 

annen næring, friluftsliv, bolig, hyttebygging m.m. 

(utdrag s. 14 og 16). 
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Disse punktene blir tilsidesatt ved en dispensasjon, hvor en ikke får et langsiktig perspektiv på 

utviklingen, som også er nødvendig i forhold til flytting av gitte konsesjoner til nye lokaliteter. 

3. Fylkesmannen påpeker i sin høringsuttalelse til Planstrategien at det er viktig å se 

sammenheng mellom arealene i sjø med tilstøtende arealer på land. 

4. Lokalitetene vil være til fare for det tradisjonelle laksefiske i området. 

5. Arbeidet med rullering av kommunens kystsoneplan iverksettes snarest, og planen skal 

være vedtatt innen 1.7.2018». 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 22.06.2016 sak 21/16 

 

Behandling: 

Martin Ellingsen ber Kommunestyret vurdere hans habilitet i saken.  

Votering: 17 stemmer for at Ellingsen er habil i behandlingen i saken, og behøver ikke tre ut 

av kommunestyret når saken skal behandles.  

 

Forslag fra LTL v/Charlotte Angell og Henry Ingilæ: 

 

1. Kystsoneplanen er sist rullert i 2008. Etter den tid har det skjedd en stor utvikling både 

i fiskeri- og havbruksnæringa. Samtidig påvirker oppdrettslokalitetene private 

interesser. Det er derfor nødvendig at arbeidet at arbeidet med rullering av 

kystsoneplanen intensiveres. Samtidig vil det i påvente av kystsoneplanen være en 

urimelig belastning for SalMar Nord å ikke kunne utnytte sine konsesjoner i 

Laksefjorden. Med bakgrunn i dette gir Lebesby kommunestyre sin tilslutning til en 

midlertidig dispensasjon, jfr. Plan- og bygningsloven § 13 – 1, 2.ledd, fra 

kommunestyrets vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i sjø (PS 13/15 fra 

24.06.2015). Den midlertidige dispensasjonen gjelder ansøkte lokaliteter. 

2. Den midlertidige dispensasjonen skal ikke under noen omstendigheter være førende 

for arbeidet med arealfordeling i kystsoneplanen. Dispensasjonen gjelder fram til ny 

kystsoneplan er godkjent i kommunestyret, eller til gjeldende generasjon med fisk på 

lokalitetene er slaktet ut. 

3. Arbeidet med rullering av kommunens Areal- og kystsoneplan iverksettes snarest, og 

planen skal være vedtatt av kommunestyret innen 1.7.2018. 

 

Votering: 9 for, 8 mot. 

*** Forslag vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Kystsoneplanen er sist rullert i 2008. Etter den tid har det skjedd en stor utvikling 

både i fiskeri- og havbruksnæringa. Samtidig påvirker oppdrettslokalitetene private 

interesser. Det er derfor nødvendig at arbeidet at arbeidet med rullering av 

kystsoneplanen intensiveres. Samtidig vil det i påvente av kystsoneplanen være en 

urimelig belastning for SalMar Nord å ikke kunne utnytte sine konsesjoner i 

Laksefjorden. Med bakgrunn i dette gir Lebesby kommunestyre sin tilslutning til en 
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midlertidig dispensasjon, jfr. Plan- og bygningsloven § 13 – 1, 2.ledd, fra 

kommunestyrets vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i sjø (PS 13/15 fra 

24.06.2015). Den midlertidige dispensasjonen gjelder ansøkte lokaliteter. 

2. Den midlertidige dispensasjonen skal ikke under noen omstendigheter være førende 

for arbeidet med arealfordeling i kystsoneplanen. Dispensasjonen gjelder fram til ny 

kystsoneplan er godkjent i kommunestyret, eller til gjeldende generasjon med fisk på 

lokalitetene er slaktet ut. 

3. Arbeidet med rullering av kommunens Areal- og kystsoneplan iverksettes snarest, og 

planen skal være vedtatt av kommunestyret innen 1.7.2018. 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.10.2016 sak 113/16 

 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Kystsoneplanen er sist rullert i 2008. Etter den tid har det skjedd en stor utvikling både i 

fiskeri- og havbruksnæringa. Samtidig påvirker oppdrettslokalitetene private interesser. 

Det er derfor nødvendig at arbeidet med rullering av kystsoneplanen intensiveres. 

Samtidig vil det i påvente av kystsoneplanen være en urimelig belastning for SalMar Nord 

AS å ikke kunne utnytte sine konsesjoner i Laksefjorden.  

2. Med bakgrunn i dette gir Lebesby kommunestyre, jfr. Plan- og bygningsloven § 13 – 1, 

2.ledd, samtykke til at SalMar Nord AS kan sende inn sine søknader om nye lokaliteter i 

Skjellvika og Nordmannspynten, som erstatning for lokalitetene i Mårøyfjord og 

Eidemolla (Torskefjord). Samtykket til tiltak gjelder kun ansøkte lokaliteter, og midlertidig 

forbud mot tiltak jfr. PS 13/15 fra 24.6.2015 vil fortsatt være gjeldene. 

3. Dersom sektormyndighetene finner grunn til å godkjenne omsøkte lokaliteter, ber 

kommunestyret om at Finnmark Fylkeskommune gir SalMar Nord AS midlertidige 

tillatelser fram til ny kystsoneplan er godkjent i kommunestyret, eller til gjeldende 

generasjon med fisk på lokalitetene er slaktet ut. En eventuell tildeling av midlertidige 

lokaliteter skal ikke være førende for arbeidet med arealfordeling i kystsoneplanen. 

Planen skal være vedtatt av kommunestyret innen 1.7.2018. 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 01.11.2016 sak 60/16 

 

Behandling: 

Saken utgår som følge av vedtaket i sak 58/16. 

 

Vedtak: 

Saken utgår som følge av vedtaket i sak 58/16. 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.01.2017 sak 6/17 
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Behandling: 

Som innstilling 

*** Vedtatt med 4 mot 3 stemmer 

 

Vedtak: 

1. Kystsoneplanen ble sist rullert i 2008. Etter den tid har det skjedd en stor utvikling både i 

fiskeri- og havbruksnæringa, og oppdrettsaktiviteten har økt betydelig i kommunen. Det er 

derfor nødvendig at arbeidet med rullering av kommunens planverk inkludert 

kystsoneplanen prioriteres. Samtidig vil det i påvente av kystsoneplanen være en urimelig 

belastning for SalMar Nord AS å ikke kunne utnytte sine konsesjoner i Laksefjorden.  

2. Med bakgrunn i dette gir Lebesby kommunestyre, jfr. Plan- og bygningsloven § 13 – 1, 

2.ledd, samtykke til at SalMar Nord AS kan sende inn og få behandlet sine søknader om 

nye midlertidige lokaliteter i Skjellvika og Nordmannspynten, som erstatning for 

lokalitetene i Mårøyfjord og Eidemolla (Torskefjord). Samtykke til tiltak gjelder kun 

ansøkte lokaliteter, og midlertidig forbud mot tiltak jfr. PS 13/15 fra 24.6.2015 vil fortsatt 

være gjeldene. 

3. Dersom sektormyndighetene finner grunn til å godkjenne omsøkte lokaliteter, ber 

kommunestyret om at Finnmark Fylkeskommune gir SalMar Nord AS midlertidige 

tillatelser fram til ny kystsoneplan er godkjent i kommunestyret, eller til gjeldende 

generasjon med fisk på lokalitetene er slaktet ut. En eventuell tildeling av midlertidige 

lokaliteter skal ikke være førende for arbeidet med arealfordeling i kystsoneplanen. Det er 

et mål at planen skal være vedtatt av kommunestyret innen 30.12.2018. 

 

Vedlegg: 

 Vedtak i sak 15/232 PS 31/15. 

 Søknad fra SalMar Nord AS om dispensasjon fra bygge- og delingsforbudet.  

 Tilleggsinformasjon i forbindelse med søknad om dispensasjon fra SalMar, datert 

8.6.2016. 

 Brev fra Velforeningen Mårøy Vel sendt 3.6.2016 vedr. sak 55/2016 i møte i Lebesby 

formannskap den 6.6.2016.  

 Brev sendt fra Veronje Ingebrigtsen (på vegne av 22 personer) sendt 6.6.2016 til 

formannskapet i Lebesby med innsigelse til sak 16/900. 

 Vedtak fra Kjøllefjord Fiskarlag sendt 6.6.2016 til formannskapets og kommunestyrets 

medlemmer. 

 Brev sendt fra Line Kalak (på vegne av 24 personer) sendt 21.6.2016 til kommunestyrets 

representanter med innsigelse mot Salmars søknad.  

 Brev fra Samediggi/Sametinget datert 20.6.2016 vedr. kommunestyresak 21/2016 til 

kommunestyrets medlemmer. 

 Brev fra Fiskarlaget Nord datert 18.6.2016 til ordfører og kommunestyret angående 

søknad om unntak fra bygge- og delingsforbudet. 

 Klage fra Mårøy Vel datert 29.6.2016. 
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 Brev fra Lebesby kommune til Fylkesmannen datert 3.11.2016 angående klage fra Mårøy 

Vel (uten vedlegg). 

 Brev fra Fylkesmannen i Finnmark datert 7.12.2016 angående lovlighetskontroll og 

opphevelse av vedtak i sak 21/16.  

 Brev fra Fylkesmannen i Finnmark datert 8.12.2016 angående klage fra Mårøy Vel.  

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

 

Denne saken kommer på ny til behandling i kommunestyret da en av representantene fra 

behandlingen i kommunestyret i juni ble kjent inhabil og Fylkesmannen i brev av 7.12.2016 

opphevet vedtaket som ble gjort i PS 21/16. Dermed er saken til ny behandling og 

saksfremlegg er i hovedsak lik forrige saksfremlegg, men med noen justeringer og beskrivelse 

av hva som er skjedd i saken i mellomtiden.  

 

I dette saksfremlegget er også begrepet «dispensasjon» byttet ut med «samtykke til tiltak» som 

er den riktige benevnelsen i denne saken som behandles etter Plan- og bygningslovens (PBL) 

§ 13-1. Ved feilaktig bruk av begrepet «dispensasjon» kan det forveksles med behandling av 

dispensasjon etter § 19 i PBL. Behandling av dispensasjon fra plan- og bygningsloven har 

andre krav til seg enn et samtykke til tiltak etter § 13-1.  Der kommunen selv har innført et 

forbud etter PBL § 13-1, skal behandling av søknad om å oppheve forbudet og samtykke til 

tiltak behandles etter § 13-1 og ikke § 19 i PBL.  

 

Midlertidig forbud og samtykke 

Lebesby kommunestyre vedtok i møte den 24.06.2015 (sak 15/232, PS 31/15) et midlertid 

forbud mot tiltak i sjø, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1. Begrunnelsen var at 

dette ble gjort i forbindelse med revidering av kommunens kystsoneplan.  

 

I saksfremlegget (sak 15/232) skrev saksbehandler:  

«Midlertidig bygge- og delingsforbud brukes mest som en nødløsning for å stanse 

gjennomføring av tiltak som det søkes om og som det ikke finnes holdbar hjemmel til å nekte. 

Det er selvsagt en forutsetning at tiltaket er uønsket. Etter at forbudet er nedlagt vil den som 

ønsker å gjennomføre tiltak kunne søke kommunen om samtykke. Det kan selvsagt tenkes 

mange former for tiltak som ikke vil vanskeliggjøre planleggingen slik at samtykke bør gis. 

Slik søknad regnes ikke som dispensasjonssøknad.» 

 

Plan- og bygningslovens § 13-1 er tatt med under:  

 

§ 13-1. Midlertidig forbud mot tiltak 
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Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny 

planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § 1-6 og 

andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før planspørsmålet er 

endelig avgjort. 

 

Selv om det er innført et midlertidig forbud mot tiltak, kan kommunen gi et samtykke til at 

tiltak som er nevnt i 1. ledd likevel kan gjennomføres. Dersom kommunestyret ønsker å åpne 

opp for at SalMar kan søke om disse to nye lokalitetene, kan § 13-1, 2. ledd benyttes:  

Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det 

etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. 

 

SalMars søknad 

SalMar Nord AS har i dag to lokaliteter i Laksefjorden som de ønsker å fase ut. Det gjelder 

Mårøyfjord og Eidemolla (Torskefjord). Dette er gamle lokaliteter som ikke er tilpasset 

dagens drift av oppdrettsanlegg. SalMar ønsker derfor å erstatte disse to lokalitetene med 

Skjellvika og Nordmannspynten. Vedlagte søknad fra SalMar beskriver nærmere hvilke planer 

SalMar har og der er også kart som viser nøyaktig hvor de nye lokalitetene er planlagt.  

 

Kommunestyret gav i vedtak PS 21/16 i juni samtykke til at SalMar Nord AS kunne søke om 

disse to nye midlertidige lokalitetene, og dermed sendte SalMar inn søknadene til Finnmark 

Fylkeskommune for ordinære søknadsbehandling. Finnmark Fylkeskommune mottok 

søknadene med alle vedlegg som omhandler kart, planer, strømmålinger, miljørapporter mm. 

De ble videre sendt til kommunen den 5.7.2016, som la sakene til høring på kommunens 

hjemmeside i perioden 20.7.-9.9.2016. Dersom samtykke nå blir gitt i kommunestyret, vil 

søknadene også komme til behandling. Så skal de videre til sektormyndighetene, før den 

tilslutt går til behandling hos Finnmark Fylkeskommune som gjør endelig vedtak i saken. I 

forbindelse med behandlingen av søknadene, skal lokaliseringskommunen uttale seg og gjøre 

rede for forholdet til «kommunale planer og interesser». I den forbindelse skal også innkomne 

høringsuttalelser i perioden 20.07-9.9. legges ved. Denne behandlingen vil skje i samme 

kommunestyremøte dersom samtykke til tiltak blir gitt.  

 

Lovlighetskontroll av habilitet 

Etter kommunestyrets vedtak i juni, kom det inn en forespørsel om lovlighetskontroll av 

habiliteten til en av kommunerepresentantene. Denne saken kom til ny behandling i 

kommunestyret den 1.11.2016, før saken gikk til Fylkesmannen for andre gangs behandling. 

Fylkesmannen mener at en av representantene er inhabil, og har opphevet vedtak PS 21/16 fra 

22.6.2016, se brev som ligger som vedlegg til saken.  

 

Klage fra Mårøy Vel 

Etter kommunestyrets vedtak i juni, kom det også inn en klage fra Mårøy Vel på 

saksbehandlingen, se eget vedlegg. Fylkesmannen i Finnmark har ikke gitt Mårøy Vel 

medhold i sin klage på saksbehandlingen, jfr. brev fra Fylkesmannen som ligger vedlagt denne 

saken. 
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Øvrige innspill  

I forbindelse med behandlingen av samtykke etter PBL § 13-1 2. ledd i kommunestyret i juni, 

kom det inn mange innspill til saken. Disse ble lagt som vedlegg til saken i juni og ligger også 

med her som vedlegg. Det er innspill fra Kjøllefjord Fiskarlag, Fiskarlaget Nord, Mårøy Vel, 

hytteeiere og sjølaksefiskere (i området Kifjord-Vika-Nordmannset) og Sametinget. I 

hovedsak inneholder innspillene bekymring for virkningene av oppdrett, at dette vil gå ut over 

andre interesser og at kommunestyret ikke må gi slikt samtykke før ny kystsoneplan er vedtatt. 

Det var også krav om at søknaden om samtykke skulle vært på høring i forkant av 

behandlingen i juni. Men i følge PBL § 13-1 2. ledd, er det ikke krav om høring i forkant av 

behandlingen av samtykke. Slik høring skjer i forbindelse med den ordinære 

søknadsbehandlingen etter «forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av 

akvakultursøknader». I den forbindelse skal også kommunen gjøre rede for forholdet til 

kommunale planer og de ulike interessene i kystsonen.     

 

Vurdering: 

 

Dagens kystsoneplan ble vedtatt i 2008 og var den gang et avklart dokument som var 

fremforhandlet mellom ulike interessegrupper. Siden den gang har det skjedd en stor utvikling 

både innen fiskeri- og havbruksnæringa, og arealkonfliktene har tiltatt. Kystsoneplanen har 

noen begrensninger, og etter hvert som næringene har endret seg, er det et stort behov for 

rullering. Utfordringen er blant annet at det kun er avsatt områder til «akvakultur» og til 

«flerbruksområde». I flerbruksområdene kan også akvakultur tillattes, dersom det ikke finnes 

tungtveiende grunner for å avslå. I kystsoneplanens verbaldel står det: 

 

«Flerbruksområder»: De sjøområdene i kommunen som ikke er båndlagt for akvakultur, 

er flerbruksområder. I praksis betyr dette at bruken av disse arealene kan fortsette som før, 

og er åpne for alle arealbruksinteresser. Det vil imidlertid måtte gjøres individuell avklaring 

om bruk av område med alle særinteresser og sektormyndigheter.»  

 

Kommunestyret besluttet i sak 15/232 (PS 31/15) å vedta et midlertidig forbud mot tiltak i sjø, 

slik at kommunen kan ha kontroll med hvilke saker man ønsker å ta til politisk behandling. 

Dette ble gjort i påvente av arbeidet med ny kystsoneplan, en prosess hvor alle brukere og 

involverte parter blir hørt i forbindelse med planleggingen av kystsonen. Når en ny 

kystsoneplan foreligger, vil bruken av sjøarealene i kommunen være avklart og dermed vil 

søknadene om oppdrettslokaliteter få en enklere behandling.  

 

Imidlertid er arbeidet med rullering av kommunens planverk, inkludert kystsoneplanen, 

forsinket. Det ble derfor i sommer tilsatt en kommuneplanlegger i 2 års engasjement. 

Planprogrammet for ny kommuneplan 2018-2035 er utarbeidet, og har ligget ute til høring. I 

tidsplanen der står det at ny kommuneplan skal være ferdig innen utgangen av 2018. Det står 

videre: «Tidsplanen tar ikke høyde for større innsigelsesprosesser eller andre forsinkelser som 

flere hørings-/offentliggjøringsrunder. Beskrevet opplegg må derfor anses som en ”best case” 



  Sak 9/17 

 

 Side 9 av 58   

 

tidsramme». I påvente av ny kystsoneplan mener administrasjonen at det er uheldig at SalMar 

ikke kan benytte sine konsesjoner og sitt produksjonsvolum i Laksefjorden.  

 

Nå som vedtaket fra kommunestyret i juni (PS 21/16) er opphevet, skal denne saken til ny 

behandling i kommunestyre. Dersom samtykke ikke blir gitt, vil heller ikke SalMar få 

behandlet søknadene hos kommunen og sektormyndighetene. Om samtykke blir gitt, vil 

søknadene som omhandler Skjellvika og Nordmannspynten bli behandlet og kommunestyre 

vil komme med en uttalelse. I forbindelse med kommunens uttalelse skal det blant annet 

gjøres rede for forholdet til kommunale planer og interesser (som blant annet fiskeri-

interesser). Skulle forholdene ligge til rette utfra vurderinger gjort hos Mattilsyn, 

Fylkesmannen, Kystverket, Sametinget, Fiskeridirektoratet og Finnmark Fylkeskommune, vil 

SalMar høyst sannsynlig bli innvilget de nye lokalitetene som erstatning for de to gamle. 

Finnmark Fylkeskommune kan innvilge midlertidige lokaliteter i påvente av 

kystsoneplanleggingen.  

 

Rådmannen innstiller på at samtykke bør gis slik at SalMar kan få behandlet søknadene som 

omhandler Skjellvika og Nordmannspynten. Det er positivt om gamle og dårlige lokaliteter 

kan byttes ut mot nye og mer bærekraftige lokaliteter, under forutsetning av at de nye 

lokalitetene godkjennes av sektormyndighetene. Det dreier seg ikke om nye konsesjoner, men 

nye lokaliteter som vil sikre dagens eksisterende og tillatte produksjon og gi en økning i antall 

ansatte på om lag 6-7 personer. To midlertidige lokaliteter vil etter rådmannens syn ikke 

vanskeliggjøre planleggingen av kystsonen. Dersom kommunestyret i denne behandlingen 

ikke gir et samtykke, vil søknadene fra SalMar ikke komme til behandling i samme 

kommunestyre, og sakene avsluttes fra kommunens side inntil ny kystsoneplan foreligger.  

 

Denne saken har tatt lang tid fra søknaden om samtykke etter PBL § 13-1, 2. ledd ble sendt 

den 20.5.2016 og søknaden om lokalitet i Skjellvika ble sendt fra fylkeskommunen den 

5.7.2016. På grunn av tidsperspektivet og usikkerheten rundt utfallet av denne saken, har 

SalMar måttet gjøre om på sine planer. De vil ikke sette ut smolt i Laksefjorden våren 2017, 

da de er avhengig av nye lokaliteter for å kunne ivareta videre produksjon av 2016- og 2017-

generasjonen, og selskapets planer for utsett av smolt nå er ferdigstilte. De vil derfor trappe 

ned sin virksomhet i Laksefjorden når 2015 generasjonen er slaktet ut vinteren 2017. Dermed 

blir det et «hull» i produksjonen som får betydning for aktiviteten de neste 22-25 månedene. 

De går fra tre arbeidsteam/lokalitetsområder til to (Øyra og Eidsfjorden) hvor 2016-

generasjonen skal produseres frem til slakting vinteren 2018. Det er fortsatt noe uavklart 

hvordan dette påvirker de ansatte lokalt, dette vil bli avklart nærmere påske. Men dette vil 

ramme 6-8 stillinger, dvs. at vikarer får ikke fortsette og noen fast ansatte får tilbud om 

pendling. Nye lærlinger vil heller ikke bli tatt inn foreløpig, i påvente av utfallet i denne saken 

og nytt utsett av smolt våren 2018. Det er imidlertid fortsatt like viktig for SalMar å få en 

avklaring rundt flytting av lokalitetene, for videre planlegging av produksjon og 

sysselsettingen av de lokalt ansatte fra vinteren/våren 2018 og videre.  
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SØKNAD OM KLARERING AV NY AKVAKULTURLOKALITET FOR 

PRODUKSJON AV MATFISK - SKJELLVIKA 

- SALMAR NORD AS 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U43  

Arkivsaksnr.: 16/1166    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 7/17 Formannskapet 23.01.2017  

PS 10/17 Kommunestyret 07.02.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre har behandlet søknad fra SalMar Nord AS angående midlertidig 

akvakulturlokalitet Skjellvika, og har følgende uttalelse angående forholdet til kommunale 

planer og interesser:  

1. Lebesby kommune har i kystsoneplanen avsatt noen områder til akvakultur og resten 

er flerbruksområder, hvor også akvakultur kan tillates. Lokaliteten Skjellvika ligger i 

flerbruksområdet, og i henhold til eksisterende plan kan dermed en lokalitet for 

oppdrett etableres her, så fremt ingen sektormyndigheter går i mot. 

2. I følge kommunens planer innen næringsutvikling inneholder omstillings- og 

utviklingsplanen strategier for økt aktivitet og økt antall ansatte innen smolt og 

oppdrett.   

3. Lebesby kommunestyre ønsker at SalMar Nord AS skal opprettholde sin aktivitet i 

Laksefjorden på dagens nivå, og ser at lokalitetene i Mårøyfjord og Eidemolla ikke er 

egnet for oppdrett. Kommunestyret ønsker å gi SalMar muligheten til å opprettholde 

sin aktivitet, og sikre en forutsigbar drift for de ansatte. 

4. Kommunens øvrige interesser i Laksefjorden er rettet mot fiskeriaktivitet, sjølaksefiske 

og allmenn ferdsel og fritid. Kommunestyret er oppmerksom på at flere 

høringsinstanser stiller seg kritisk til oppdrettsaktiviteten, men mener at hensynet til 

SalMars drift og ansatte veier tyngre i denne saken. Det vil fortsatt være plass i 

Laksefjorden til å drive med fiske og ferdsel. Kommunestyret er også av den 

oppfatning at sektormyndighetene har den faglige bakgrunnen til å vurdere om det 

finnes tungtveiende grunner til at fiskeri- og miljøinteresser skal hensyntas i denne 

saken.   

5. Med bakgrunn i rullering av kommunens planverk, med mål om ferdigstillelse i 

desember 2018, ønsker Lebesby kommunestyre at det gis midlertidig tillatelse til 

lokaliteten Skjellvika. Planprosessen kan gi andre svar på hvor en ny permanent 

lokalitet bør etableres, og dermed bør ikke Skjellvika tillates gitt permanent før 

planprosessen er ferdig.  
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.01.2017 sak 7/17 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Vedtatt med 4 mot 3 stemmer 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre har behandlet søknad fra SalMar Nord AS angående midlertidig 

akvakulturlokalitet Skjellvika, og har følgende uttalelse angående forholdet til kommunale 

planer og interesser:  

1. Lebesby kommune har i kystsoneplanen avsatt noen områder til akvakultur og resten 

er flerbruksområder, hvor også akvakultur kan tillates. Lokaliteten Skjellvika ligger i 

flerbruksområdet, og i henhold til eksisterende plan kan dermed en lokalitet for 

oppdrett etableres her, så fremt ingen sektormyndigheter går i mot. 

2. I følge kommunens planer innen næringsutvikling inneholder omstillings- og 

utviklingsplanen strategier for økt aktivitet og økt antall ansatte innen smolt og 

oppdrett.   

3. Lebesby kommunestyre ønsker at SalMar Nord AS skal opprettholde sin aktivitet i 

Laksefjorden på dagens nivå, og ser at lokalitetene i Mårøyfjord og Eidemolla ikke er 

egnet for oppdrett. Kommunestyret ønsker å gi SalMar muligheten til å opprettholde 

sin aktivitet, og sikre en forutsigbar drift for de ansatte. 

4. Kommunens øvrige interesser i Laksefjorden er rettet mot fiskeriaktivitet, sjølaksefiske 

og allmenn ferdsel og fritid. Kommunestyret er oppmerksom på at flere 

høringsinstanser stiller seg kritisk til oppdrettsaktiviteten, men mener at hensynet til 

SalMars drift og ansatte veier tyngre i denne saken. Det vil fortsatt være plass i 

Laksefjorden til å drive med fiske og ferdsel. Kommunestyret er også av den 

oppfatning at sektormyndighetene har den faglige bakgrunnen til å vurdere om det 

finnes tungtveiende grunner til at fiskeri- og miljøinteresser skal hensyntas i denne 

saken.   

5. Med bakgrunn i rullering av kommunens planverk, med mål om ferdigstillelse i 

desember 2018, ønsker Lebesby kommunestyre at det gis midlertidig tillatelse til 

lokaliteten Skjellvika. Planprosessen kan gi andre svar på hvor en ny permanent 

lokalitet bør etableres, og dermed bør ikke Skjellvika tillates gitt permanent før 

planprosessen er ferdig.  

 

  

 

Vedlegg: 

 Søknad fra SalMar Nord AS om akvakulturlokalitet i Skjellvika, datert 29.6.2016 oversendt fra Finnmark 

Fylkeskommune 5.7.2016 

 Høringsuttalelse fra Samediggi – Sametinget datert 13.7.2016 
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 Høringsuttalelse fra Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening datert 1.9.2016 

 Høringsuttalelse fra Fiskarlaget Nord datert 7.9.2016 og Kjøllefjord Fiskarlag 30.8.2016 

 Høringsuttalelse fra Miljøvernforbundet oversendt 10.9.2016. Faktarapport: 

http://www.nmf.no/underside.aspx?articleid=2717&pageId=121&news=1  

 

Andre dokumenter: 

Lebesby kommunes kystsoneplan: http://www.lebesby.kommune.no/gjeldende-areal-og-

kystsoneplan-for-lebesby-kommune.4589614-37310.html 

 

 

Faktaopplysning: 

SalMar Nord AS har søkt om to nye lokaliteter i Laksefjorden til erstatning for lokalitetene 

Mårøyfjord og Eidemolla (Torskefjord). Denne saken omhandler den nye lokaliteten 

Skjellvika, rett sør for Kifjordneset.  

 

Kommunen mottok komplett søknad i brev fra Finnmark Fylkeskommune datert 29.6.2016, 

og mottatt den 5.7.2016. Søknaden ble kunngjort i Norsk Lysningsblad, Finnmarken og 

Finnmark Dagblad den 20.7.2016, og har ligget ute på høring på kommunens hjemmeside i 

perioden 20.7.-9.9.2016. Søknaden ligger som vedlegg til denne saken, men i saksfremlegget 

har vi gjort noen utdrag for å beskrive saken. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt ut en veileder for samordning og tidsfrister i 

behandlingen av akvakultursøknader. Her kommer det frem at kommunen innen 12 uker etter 

at søknaden er mottatt skal avgi en uttalelse til Finnmark Fylkeskommune. Kommunens 

uttalelse kan blant annet gjøre rede for forholdet til kommunal planer og interesser. Sammen 

med uttalelsen skal kommunen sende merknader som er kommet i forbindelse med offentlig 

utlegging. Lebesby kommune greier ikke denne gangen å overholde fristen på 12 uker, og 

Finnmark Fylkeskommune og sektormyndighetene er gjort oppmerksom på dette. Alle 

merknader som er kommet inn, er derfor oversendt disse som informasjon frem til 

kommunens uttalelse foreligger.  

 

Som kommunens planer og interesser, vil vi i denne saken belyse: 

- kystsoneplanen 

- nærings- og samfunnsplanen 

- målet for omstillingsarbeidet 

- ny planstrategi 

- andre næringsinteresser som fiskeriinteresser og sjølaksefiske 

- fritidsinteresser  

- miljøinteresser 

http://www.nmf.no/underside.aspx?articleid=2717&pageId=121&news=1
http://www.lebesby.kommune.no/gjeldende-areal-og-kystsoneplan-for-lebesby-kommune.4589614-37310.html
http://www.lebesby.kommune.no/gjeldende-areal-og-kystsoneplan-for-lebesby-kommune.4589614-37310.html
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Søknad fra Salmar Nord 

SalMar Nord AS har søkt om klarering av en ny lokalitet på 3600 tonn biomasse. Under har vi 

satt inn kart over lokaliteten Skjellvika. Det ligger også andre kart i søknaden, som kart med 

alle fortøyninger for flåte og anlegg.   

 

 

 

SalMar Nord AS har i dag følgende lokaliteter i Laksefjorden: 

 

Lokalitet Har pr. i dag fisk/ 

ikke fisk 

Maksimalt tillatt  

biomasse (MTB) 

Planer fremover 

Bondejorda 

(Hopseidet) 

har fisk 2016-

generasjon. 

2700 tonn Påvekst 2016-

generasjon 

Hovdenakken har fisk 3600 tonn Påvekst 2016 

Øyra har ikke fisk  3600 tonn Usikkert, mulig splitt 

fra Bondejorda 

Mårøyfjord har noe fisk-slaktes ut 

i januar 

2700 tonn Ingen fisk 

Eidemolla 

(Torskefjord) 

har ikke fisk 2700 tonn Ingen fisk 

Kvitelv 

(Bekkarfjord) 

har fisk-slaktes ut i 

februar 

4725 tonn Usikkert, mulig splitt 

fra Bondejorda 
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Lokalitetene i Mårøyfjord og Eidemolla er gamle og uegnede lokaliteter, og derfor ønsker 

SalMar å bytte ut disse med nye lokaliteter som ligger mer eksponert til og har bedre 

strømforhold. I følge søknad fra SalMar blir det utfordrende å sette ut smolt våren 2017, på 

grunn av mangelen på egnede lokaliteter for splitting og påvekst.  

 

Kommunale planer  

Dagens kystsoneplan ble vedtatt i desember 2008. I vurderingen den gang stod det: 

«Forslag til rullert plan for bruk og vern av kystsonen i Lebesby kommune er en 

justering av tidligere plan, men med mange nødvendige justeringer. De store båndlagte 

områdene for akvakultur er redusert i tråd med ønske fra fiskerinæringa og kystverket 

(innsigelse). Områdene for flerbruk (akvakultur, fiske og allmenn ferdsel) er betydelig økt. 

Videre er det tatt hensyn til oppdatert «Egnethetsanalyse for oppdrett i Lebesby kommune» 

utarbeidet av Akvaplan-niva i 2006, samt innspill fra aktører i oppdrettsnæringa som har 

prøvd flere av lokalitetene i drift i perioden 2000-2008.» 

 

I retningslinjene til kystsoneplanen er det nærmere beskrevet om de ulike områdene i 

kystsoneplanen: 

1. Akvakulturområder  

2. Fiskeområder og låssettingsplasser 

3. Gyteområder for torsk (Kjøllefjord og Landersfjord) 

4. Ferdsel – leder og bileder samt fiskerihavner 

5. Flerbruksområder 

6. Temaområder  

 

Under Flerbruksområder står det:  

«De sjøområdene i kommunen som ikke er båndlagt for akvakultur, er flerbruksområder. 

I praksis betyr dette at bruken av disse arealene kan fortsette som før, og er åpne for alle 

arealbruksinteresser. Det vil imidlertid måtte gjøres individuell avklaring om bruk av område 

med alle særinteresser og sektormyndigheter». 

 

I Lebesby kommunes nærings- og samfunnsplan (2007-2012) er overordnet mål: 

        «Lebesby kommune skal være aktiv og pågående for å møte morgendagens utfordringer 

for kommunal tjenesteyting og lokal næringsutvikling» 

 

Hovedmålet for næringspolitikk og næringsutvikling er: 

«Lebesby kommune vil i omstillingsperioden øke satsingen innen entreprenørskap og 

reiseliv, utvikle primærnæringene, samt satse på olje og energi.» 

 

En av strategiene for å oppnå delmålene var: 
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 Velge ut særskilte satsingsområder for å skape ny og bærekraftig næringsutvikling». 

 

I omstillingsperioden 2007-2012 ble strategier for perioden 2008-2015 og årlige 

handlingsplaner for utviklingsarbeidet (LIV-Lebesby i Vekst) vedtatt i kommunestyret.  

Siste handlingsplan var for 2011-2012, og her var et av innsatsingsområdene:  

 Rekruttering av lokal ungdom, og nye arbeidsplasser i smolt/oppdrett.  

Mål om å øke antall lokalt ansatte i oppdrettsnæringen. Tilrettelegge for flere 

arbeidsplasser innen smoltproduksjon og oppdrett, og økte ringvirkninger lokalt.  

 

I ny planstrategi som ble vedtatt i kommunestyret i juni beskrives behovet for rullering av 

areal- og kystsoneplanen til kommunen. Det henvises også til Helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS) for Lebesby kommune 2015-2018, hvor det ble vedtatt å igangsette 

analyse av kommunens potensielle oppdrettslokaliteter. Fokus for analysen er tenkt å være 

miljøpåvirkning og ulike lokaliteters sårbarhet knyttet til rømningsproblematikk. Ifølge 

Helhetlig ROS skal analysen igangsettes innen utgangen av 2016. Dette er ikke igangsatt på 

grunn av manglende ressurser. 

 

Fiskerinæringen 

Lebesby kommune har mottatt høringsuttalelser fra Fiskarlaget Nord og fra Kjøllefjord 

Fiskarlag. Disse ligger som vedlegg til denne saken. I hovedsak ønsker fiskerne å bevare de 

områdene som i dag brukes til fiske, fangst og transport samt rekreasjon og fritid. Fiskarlaget 

er bekymret for bestanden av kysttorsk og ønsker en «føre-var» holdning når det gjelder 

bruken av sjøarealene. Avslutningsvis i sitt brev skriver Kjøllefjord Fiskarlag: 

«På vegne av våre medlemmer vil Kjøllefjord Fiskarlag be om at det ikke gis tillatelse 

for nye/flytting av lokaliteter før en godkjent kystsoneplan foreligger der sårbarhet er blitt 

grundig kartlagt og det er enighet om hvordan akvakulturnæringa og fiskerinæringa skal dele 

på sjøarealene i kommunen.»  

Sametinget har i sin uttalelse bedt om at det gjøres konsekvensutredning for de omsøkte 

anleggenes samlede belastning for tradisjonelt kystfiske i Lebesby. Det er Finnmark 

Fylkeskommune som gjør vurdering av behovet for konsekvensutredning.  

 

Gyteområde 

I dagens kystsoneplan som ble vedtatt i 2008, er det tegnet inn to gyteområder for torsk; 

innerst i Laksefjorden og Kjøllefjorden. Nedenfor finner vi kart fra www.fiskeridir.no sin 

kartportal. Den viser at hele østsiden av Laksefjorden er avmerket som gyteområde. I 

forklaringen til kartet finner vi følgende tekst:   

 

«Gyteområder er samlet inn av Fiskeridirektoratets regionkontor basert på intervju av i hovedsak fiskere. For å bli 
registrert som gyteområde har fiskerne rapportert å ha fått fisk med rennende rogn eller beskriver områder hvor 
det ved visuell observasjon er registrert fiskerogn på havbunnen (for eksempel silderogn)». 

 

http://www.fiskeridir.no/
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Dette kartet er laget av fiskeridirektoratet etter intervju med fiskere i kommunen i flere runder, 

sist vinteren 2011. Havforskningsinstituttet er i gang med kartlegging av gytefelt i Finnmark, 

og vil i løpet av sommeren 2017 gjøre en kartlegging i Laksefjorden og østover.  

 

Aktive fiskeplasser 

Det finnes også kart for aktive fiskeplasser på kartportalen til fiskeridirektoratet, som er basert 

på intervju med lokale fiskere. I følge forklaringen til venstre, er de rosa feltene fiskeplasser 

for aktive redskaper og de grå feltene er fiskeplasser for passive redskaper. Forklaring til 

kartet finnes til venstre for kartet: 

 

Fiskeplasser - aktive redskaper (rosa): Områder hvor det drives eller har vært drevet yrkes-, fritids- og eller 
turistfiske og som kan påregnes brukt i fremtiden. Eksempler på redskap: snurrevad, snurpenot eller reketrål.  

 

Fiskeplasser - passive redskap (grått): Områder hvor det drives eller har vært drevet yrkes-, fritids- og eller 
turistfiske og som kan påregnes brukt i fremtiden. Eksempler på redskap er garn og line. 
 



  Sak 10/17 

 

 Side 8 av 58   

 

 

 

Fiskeridirektoratet har i tillegg egne programmer som viser reell trafikk av fiskefartøy i de 

aktuelle områdene. Dette er basert på AIS-signaler som alle fartøy innen krabbefiske er pålagt 

å benytte. Dette er ikke kommet med her.  

 

Låssettingsplasser 

Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening skriver i sin høringsuttalelse at området mellom 

Kifjordneset og Djupvika er i kystoneplanen regulert for lagringsplass for sei 

(langtidslagring). Det er riktig at det i tekstdelen til dagens kystsoneplan er ramset opp mange 

låssettingsplasser, deriblant Djupvika. I retningslinjene står det: «Innenfor disse områdene er 

fiskeriinteressene gitt prioritet. Tiltak og inngrep som vil være i konflikt med fiskeri-

interessene og forringe områdets kvalitet som fiskeområde, vil ikke tillates. Denne arealbruk 

vil ikke være til hinder for allmenne ferdsel og friluftsliv. Noen registrerte låssettingsplasser 

er innenfor områder avsatt til akvakultur. Etablering av akvakulturanlegg i nærheten vil 

måtte ta hensyn til dette.»  

 

Følgende informasjon finnes på kartportalen til fiskeridirektoratet om låssettingsplasser: 

Låssetting og mellomlagringsplasser i Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Troms og 
Finnmark og noen kommuner i Rogaland og i sørnorge.  
 
En låssettingsplass er definert som en plass nær strandlinjen hvor topografiske og hydrografiske forhold er slik at 
et notsteng kan låssettes der, dvs fisken kan oppbevares i noten/innhengningen til den er klar for omsetning. En 
låssettingsplass karakteriseres av at den er godt skjermet for vær og vind, ikke har for mye strøm og har 
tilstrekkelig dybde, oksygen og saltholdighet. 
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Ved å se på informasjon om aktuelle låssettingsplasser i Vika/Djupvika kommer det opp at 

låssettingsplassene er beregnet for sei, og at de sist var benyttet i perioden for 16-20 år siden 

(kilde Fiskeridirektoratet). I følge Utøvelsesforskriftens § 93, kan oppdrettsanlegg ikke legges 

nærmere enn 2,5 km fra aktive låssettingsplasser. Avstanden er her beregnet til over 3 km fra 

låssettingsplassene til inntegnet plassering av ny lokalitet.  

Kartet viser at det også er låssettingsplasser tegnet inn i Eidsfjorden og i Mårøyfjord, men det 

er tidligere gitt akvakulturtillatelser i disse områdene. Dette er en vurdering som gjøres av 

Fiskeridirektoratet i deres behandling av søknaden.  

 

Sameksistens fiskeri og oppdrett 

Kystfiskere fra flere deler av landet har meldt bekymring fordi de mener at oppdrett fortrenger 

kysttorsken. Også Kjøllefjord Fiskarlag skriver i sitt brev at de er bekymret for 

oppdrettsnæringens innvirkning på innsig av kysttorsk og gyting i fjorder hvor det oppdrett er 

lokalisert. Kjøllefjord Fiskarlag påpeker at det fortsatt er nedgang i bestander av kysttorsk, og 

at årsakene kan være sammensatte: «overfiske, global oppvarming, økning i lokal sel- og 

oterbestander, oppdrettsvirksomhet og forurensning er årsaker som ofte blir brukt».  

 

Fiskarlaget Nord skriver det har vært forsket i 20 år på sammenhengen mellom lakseoppdrett, 

fôrspill og ekskrementer fra laksen og uteblivelse av gytetorsk på tidligere tradisjonelle 

gytefelt. Men forskningen er vanskelig og entydige resultater foreligger fortsatt ikke. 

Fiskernes observasjoner går imidlertid klart i retning av at gytemoden kysttorsk skyr gytefelt i 

nærheten av oppdrettsanlegg i følge Fiskarlaget Nord.  

 

Det har foregått forskning i regi av Nofima i flere runder. Resultatene fra forskningen ble 

presentert på Havbruksdagen i Kjøllefjord den 2. mars i år, og i denne forskningen kan det 

ikke påvises at villfisk skyr oppdrettsanlegg. Det skal forskes videre på sameksistens, og 

Lebesby kommune har meldt inn sin interesse til Norfima med ønske om at det gjøres 

forskning også i Laksefjorden. 
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Sjølaksefiske 

Miljødirektoratet/Fylkesmannen har en kartløsning der man kan se sjølaksefiskeplassene i 

hele landet: http://lakseregister.fylkesmannen.no/a3_laksekart/Sjolaksefiske 

Kartet under viser sjølaksefiskeplasser i 2016 i deler av Laksefjorden.  

 

 

 

Fangststatistikk finner vi hos SSB sin statistikkbank her: 

https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?subjectcode=&ProductId=&Mai

nTable=Sjofiske4&nvl=&PLanguage=0&nyTmpVar=true&CMSSubjectArea=jord-skog-jakt-

og-fiskeri&KortNavnWeb=sjofiske&StatVariant=&checked=true 

 

I denne statistikken finnes tall i både kg og i antall laks. Tabellen under er i antall kg.  

http://lakseregister.fylkesmannen.no/a3_laksekart/Sjolaksefiske
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?subjectcode=&ProductId=&MainTable=Sjofiske4&nvl=&PLanguage=0&nyTmpVar=true&CMSSubjectArea=jord-skog-jakt-og-fiskeri&KortNavnWeb=sjofiske&StatVariant=&checked=true
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?subjectcode=&ProductId=&MainTable=Sjofiske4&nvl=&PLanguage=0&nyTmpVar=true&CMSSubjectArea=jord-skog-jakt-og-fiskeri&KortNavnWeb=sjofiske&StatVariant=&checked=true
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?subjectcode=&ProductId=&MainTable=Sjofiske4&nvl=&PLanguage=0&nyTmpVar=true&CMSSubjectArea=jord-skog-jakt-og-fiskeri&KortNavnWeb=sjofiske&StatVariant=&checked=true
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Sjøfiske. Fangst, etter region, tid og statistikkvariabel

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Laks i alt (kg)Laks i alt (kg)Laks i alt (kg)Laks i alt (kg)Laks i alt (kg)Laks i alt (kg)Laks i alt (kg)Laks i alt (kg)

2012 Alta 46972 21243 31009 23554 28259 13509 15064 16602

2019 Nordkapp 15242 7313 9801 6259 7806 8285 13659 6625

2020 Porsanger - Porsángu - Porsanki 10811 7625 6095 7053 7670 7463 8114 4717

2022 Lebesby 16570 11555 11816 11766 8799 9803 12652 9199

2023 Gamvik 9401 2013 1900 2541 2868 4145 4138 2458

2025 Deatnu - Tana 12787 8857 10975 8636 10693 7136 9240 5282

2027 Unjárga - Nesseby 3158 3604 2887 2548 .. 2402 2943 ..

2030 Sør-Varanger 29591 23967 16669 16490 16867 16432 18728 12878

Fangsten er hovudsakleg villfisk, 

men med innslag av rømt 

oppdrettsfisk. Fangst frå 

forskingsfiske i ordinær sesong er 

medrekna.  

 

Friluftsliv og ferdsel 

SalMar opplyser i sin søknad at anlegget vil bli merket med synkroniserte blinkere i henhold 

til forskrifter samt radarreflektorer. Alle trosser ligger på 8 meter under havflaten eller dypere. 

Passering fra båter inn mot land ved Kifjordneset er på ca 425 meter i følge søknaden, noe 

som gjør det mulig for fartøy som ønsker å gå korteste rute til og fra Eidsfjorden.  

Både Sametinget og Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening er bekymret for 

lokalbefolkningens tradisjonelle bruk av områdene, mulige skadevirkninger av oppdrett og for 

den sjøsamiske kulturens fremtid. 

  

Miljø 

Havbrukstjenesten AS har foretatt en miljøundersøkelse (MOM B-undersøkelse) av området, 

og det viser at miljøtilstanden er svært god i dette området. Området består i hovedsak av 

fjell- og steinbunn, med silt på de dypeste prøvetakingsstedene, noe som vanskeliggjorde 

kjemiske målinger på de fleste stasjoner. Det ble funnet bunndyr på samtlige stasjoner, med 

gravende børstemark på 8 av disse. Sediment som lot seg fange i grabb fremstod som naturlig 

friskt, og undersøkelsen viste ingen tegn til organisk belastning. Samlet fikk lokaliteten 

tilstandsklasse 1 (meget god).  

 

I søknaden opplyser SalMar at de skal ha en årlig produksjon på 3000 tonn laks, og forventet 

fôrforbruk er beregnet til 3200 tonn. SalMar opplyser at grunnen til at de ønsker å flytte 

lokalitetene fra Mårøyfjord og Torskefjord er av hensynet til miljøet. Lokalitetene ble tildelt i 

en tid da oppdrett foregikk inne i skjermede områder, mens dagens produksjon og utstyr ikke 

er tilpasset disse områdene lengere. Derfor ønsker SalMar seg ut til mer eksponerte områder, 

hvor det er bedre strømforhold.  

 

SalMar Nord jobber etter ASC-standard (Aquaculture Stewardship Council), som er den 

strengeste miljøstandarden i havbruksnæringen (WWF). Dette arbeidet har SalMar informert 

kommunen, Fiskarlaget og andre aktører om i eget møte i september 2016. ASC-standardens 
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hovedmål er å sørge for åpenhet, redusert fotavtrykk, etterlevelse av sosialt ansvar samt en 

merverdi for de som sertifiseres. Sertifiseringsprosessen er omfattende, og pr i dag er 

lokalitetene Øyra, Kvitelv, Bondejorda og Hovdenakken godkjent etter ASC-standard.  

SalMar opplyser blant annet at de ikke benytter kobberimpregnering i nøtene, men heller 

vasker disse oftere for å fjerne groe. De benytter seg heller ikke av kitin-hemmende lusemidler 

i Laksefjorden.  

 

I høringsperioden har det kommet innspill fra Norges Miljøvernforbund. NMF krever at 

Lebesby kommune pålegger oppdrettsnæringen bruk av tette og flytende anlegg. Det har 

imidlertid ikke kommunen anledning til å gjøre.    

 

Fylkesmannens miljøvernavdeling vil gjøre en grundig saksbehandling og gjennomgang av 

miljømessige forhold ved søknaden om ny lokalitet i Skjellvika. De vil også gjøre en 

vurdering av den totale belastningen for miljøet i Laksefjorden.  

 

Vurdering: 

Lebesby kommune skal i sin uttalelse til søknad om ny akvakulturlokalitet legge vekt på 

kommunale planer og interesser. I saksfremleggets faktadel er kommunens planer og ulike 

interesser belyst. Det er kommet innspill fra mange interesseorganisasjoner, og disse ligger 

vedlagt i sin helhet. Det er også tatt ut noen momenter som er belyst i faktadelen.  

 

Kommunale planer 

Kommunens kystsoneplan har områder avsatt for akvakultur og flerbruksområder. I 

flerbruksområdene kan akvakultur tillattes, men i følge retningslinjene vil «det måtte gjøres 

individuell avklaring om bruk av område med alle særinteresser og sektormyndigheter.»  

Dette er gjort i forbindelse med denne høringen, og vil videre bli behandlet grundig av de 

ulike sektormyndighetene.  

 

Det er ingen tvil om at økt oppdrett var en ønsket og planlagt aktivitet da omstillingsarbeidet 

startet i 2007. Det er vedtatt i kommunestyret strategier for perioden frem til 2015 hvor 

langsiktige mål for perioden om økning i antall ansatte og økt aktivitet var en del av planen. 

Planen for omstillingsarbeidet ble enstemmig vedtatt i kommunestyret den gang. Veksten som 

da kom i oppdrett og smolt, har vært svært viktig og bidratt til å holde folketallet og antall 

sysselsatte stabilt i en periode hvor fiskeindustrien hadde en kraftig nedbygging.  Ønske om 

økt satsing på oppdrett har likevel med tiden endret seg, da mange andre interessegrupper er 

kommet på banen og mener at man er nådd en grense for økt oppdrettsaktivitet.  

 

Men etter administrasjonens vurdering, er tildeling av denne midlertidige lokaliteten i henhold 

til dagens kommunale planer. Den ligger i et flerbruksområde som kan benyttes og det er en 

lokalitet som flyttes fra et annet område i Laksefjorden. Selv om mange interessegrupper ikke 

ønsker økt oppdrett i Laksefjorden, vil ikke administrasjonen innstille på at aktiviteten skal 

reduseres. Det vil være resultatet dersom ikke en ny lokalitet tildeles.  
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Det er uheldig at vi ikke har en rullert kystsoneplan når en slik søknad kommer.  Det er derfor 

forståelig at det blir reaksjoner fra ulike interessegrupper, som ikke synes denne prosessen er 

bra nok og at de ikke blir hørt på samme måte som om de var med fra starten av en 

rulleringsprosess. Men SalMar er i en spesiell situasjon, med lokaliteter i Mårøyfjord og 

Torskefjord som ikke egner seg for oppdrett. Og dersom de ikke får mulighet til å flytte 

lokalitetene, vil det gå ut over driften i Laksefjorden og dermed antall sysselsatte lokalt *.  

 

Kommunale interesser 

Det er spesielt fiskeriinteressene som kan defineres som «kommunale interesser». Det dreier 

seg om yrkesfiskere, fritidsfiskere, turistfiske og sjølaksefiske. Laksefjorden er en av fylkets 

største fjord-systemer, men det er likevel slik at egnede områder for oppdrett, også vil være 

egnede områder for fiskeri av ulike slag.  

 

Det foregår forskning på området, men resultatene er ikke entydige, og det må forskes mere 

for å kunne si med sikkerhet om kysttorsken skyr oppdrettsområder. Dette ifølge Bjørn Steinar 

Sæther hos Nofima. Deres foreløpige forskningsresultater indikerer ikke at villfisk skyr 

oppdrettsområder. Mange er også svært bekymret for bruken av midler mot lakselus, da 

bruken av noen midler kan være skadelig for rekebestanden. For øvrig opplyser SalMar at de 

ikke bruker kitin-hemmende lusemidler, og at de bygger seg opp på ikke-medikamentell 

behandling av lus. 

 

Lebesby kommune er opptatt av å legge til rette for fiskerinæringen, en næring man er helt 

avhengig av og som det har vært satset mye på. Det er selvsagt ikke heldig at man får en slik 

arealkonflikt mellom de to viktigste næringene i kommunen. Administrasjonen mener det er 

riktig å beholde aktiviteten innen oppdrett på dagens nivå, og da må nødvendigvis nye 

områder tas i bruk når andre legges brakk. Når det gjelder bekymring for fiskebestander og 

miljøhensyn, vurderer vi det slik at sektormyndighetene er de som gjør den endelige, 

helhetlige og faglige vurderingen av tiltakene.  

 

Kommunale interesser er også aktiviteten og sysselsettingen som oppdrettsnæringen generer i 

vår kommune. SalMar har i dag 17 ansatte og (1lærling) som er fordelt på 3 

arbeidsteam/lokaliteter. Det er Bekkarfjord/Kvitelv, Mårøyfjord/Øyra og 

Bondejorda/Hovdenakken (Hopseidet). Ved en nedbygging av aktiviteten, vil ett av 

arbeidsteamene måtte flyttes fra Laksefjorden fra våren 2017, altså en reduksjon i antall 

ansatte. Ved å åpne for bruk av lokaliteten Skjellvika, vil ett ekstra arbeidsteam måtte settes 

inn, og antall ansatte økes utover dagens nivå.  

 

Det er viktig for Lebesby kommune å beholde antall sysselsatte (og lærlinger) i 

oppdrettsnæringen i Laksefjorden, og at det kan tas inn flere læringer etterhvert. Aktiviteten er 

ikke bare viktig for de som er ansatt i SalMar, men det generer stor aktivitet også for lokalt 

næringsliv/lokale leverandører i hele regionen. Med bakgrunn i dette innstiller 

administrasjonen på at SalMar får tildelt Skjellvika som en midlertidig lokalitet frem til ny 

kystsoneplan foreligger.  
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Det er også påpekt fra sentrale myndigheter at kommunene skal legge til rette for vekst i 

oppdrettsnæringen. Det kommunen her gjør er ikke å legge til rette for vekst i første omgang, 

men å tilrettelegge for at næringen skal opprettholde sitt tillatte produksjonskvantum i 

Laksefjorden.  

 

* Denne saken har tatt lang tid fra søknaden om samtykke etter PBL § 13-1, 2. ledd ble sendt 

den 20.5.2016 og søknaden om lokalitet i Skjellvika ble sendt fra fylkeskommunen den 

5.7.2016. På grunn av tidsperspektivet og usikkerheten rundt utfallet av denne saken, har 

SalMar måttet gjøre om på sine planer. De vil ikke sette ut smolt i Laksefjorden våren 2017, 

da de er avhengig av nye lokaliteter for å kunne ivareta videre produksjon av 2016- og 2017-

generasjonen, og selskapets planer for utsett av smolt nå er ferdigstilte. De vil derfor trappe 

ned sin virksomhet i Laksefjorden når 2015 generasjonen er slaktet ut vinteren 2017. Dermed 

blir det et «hull» i produksjonen som får betydning for aktiviteten de neste 22-25 månedene. 

De går fra tre arbeidsteam/lokalitetsområder til to (Øyra og Eidsfjorden) hvor 2016-

generasjonen skal produseres frem til slakting vinteren 2018. Det er fortsatt noe uavklart 

hvordan dette påvirker de ansatte lokalt, dette vil bli avklart nærmere påske. Men dette vil 

ramme 6-8 stillinger, dvs. at vikarer får ikke fortsette og noen fast ansatte får tilbud om 

pendling. Nye lærlinger vil heller ikke bli tatt inn foreløpig, i påvente av utfallet i denne saken 

og nytt utsett av smolt våren 2018. Det er imidlertid fortsatt like viktig for SalMar å få en 

avklaring rundt flytting av lokalitetene, for videre planlegging av produksjon og 

sysselsettingen av de lokalt ansatte fra vinteren/våren 2018 og videre.  
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SØKNAD OM KLARERING AV NY AKVAKULTURLOKALITET FOR 

PRODUKSJON AV MATFISK - NORDMANNSPYNTEN 

- SALMAR NORD AS 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U43  

Arkivsaksnr.: 16/1168    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 8/17 Formannskapet 23.01.2017  

PS 11/17 Kommunestyret 07.02.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre har behandlet søknad fra SalMar Nord AS angående midlertidig 

akvakulturlokalitet Nordmannspynten, og har følgende uttalelse angående forholdet til 

kommunale planer og interesser:  

1. Lebesby kommune har i kystsoneplanen avsatt noen områder til akvakultur og resten 

er flerbruksområder, hvor også akvakultur kan tillates. Lokaliteten Nordmannspynten 

ligger i flerbruksområdet, og i henhold til eksisterende plan kan dermed en lokalitet 

for oppdrett etableres her, så fremt ingen sektormyndigheter går i mot. 

2. I følge kommunens planer innen næringsutvikling inneholder omstillings- og 

utviklingsplanen strategier for økt aktivitet og økt antall ansatte innen smolt og 

oppdrett.   

3. Lebesby kommunestyre ønsker at SalMar Nord AS skal opprettholde sin aktivitet i 

Laksefjorden på dagens nivå, og ser at lokalitetene i Mårøyfjord og Eidemolla ikke er 

egnet for oppdrett. Kommunestyret ønsker å gi SalMar muligheten til å opprettholde 

sin aktivitet, og sikre en forutsigbar drift for de ansatte. 

4. Kommunens øvrige interesser i Laksefjorden er rettet mot fiskeriaktivitet, sjølaksefiske 

og allmenn ferdsel og fritid. Kommunestyret er oppmerksom på at flere 

høringsinstanser stiller seg kritisk til oppdrettsaktiviteten, men mener at hensynet til 

SalMars drift og ansatte veier tyngre i denne saken. Det vil fortsatt være plass i 

Laksefjorden til å drive med fiske og ferdsel. Kommunestyret er også av den 

oppfatning at sektormyndighetene har den faglige bakgrunnen til å vurdere om det 

finnes tungtveiende grunner til at fiskeri- og miljøinteresser skal hensyntas i denne 

saken.   

5. Med bakgrunn i rullering av kommunens planverk, med mål om ferdigstillelse i 

desember 2018, ønsker Lebesby kommunestyre at det gis midlertidig tillatelse til 

lokaliteten Nordmannspynten. Planprosessen kan gi andre svar på hvor en ny 

permanent lokalitet bør etableres, og dermed bør ikke Nordmannspynten tillates gitt 

permanent før planprosessen er ferdig.  
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.01.2017 sak 8/17 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Vedtatt med 4 mot 3 stemmer 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre har behandlet søknad fra SalMar Nord AS angående midlertidig 

akvakulturlokalitet Nordmannspynten, og har følgende uttalelse angående forholdet til 

kommunale planer og interesser:  

1. Lebesby kommune har i kystsoneplanen avsatt noen områder til akvakultur og resten 

er flerbruksområder, hvor også akvakultur kan tillates. Lokaliteten Nordmannspynten 

ligger i flerbruksområdet, og i henhold til eksisterende plan kan dermed en lokalitet 

for oppdrett etableres her, så fremt ingen sektormyndigheter går i mot. 

2. I følge kommunens planer innen næringsutvikling inneholder omstillings- og 

utviklingsplanen strategier for økt aktivitet og økt antall ansatte innen smolt og 

oppdrett.   

3. Lebesby kommunestyre ønsker at SalMar Nord AS skal opprettholde sin aktivitet i 

Laksefjorden på dagens nivå, og ser at lokalitetene i Mårøyfjord og Eidemolla ikke er 

egnet for oppdrett. Kommunestyret ønsker å gi SalMar muligheten til å opprettholde 

sin aktivitet, og sikre en forutsigbar drift for de ansatte. 

4. Kommunens øvrige interesser i Laksefjorden er rettet mot fiskeriaktivitet, sjølaksefiske 

og allmenn ferdsel og fritid. Kommunestyret er oppmerksom på at flere 

høringsinstanser stiller seg kritisk til oppdrettsaktiviteten, men mener at hensynet til 

SalMars drift og ansatte veier tyngre i denne saken. Det vil fortsatt være plass i 

Laksefjorden til å drive med fiske og ferdsel. Kommunestyret er også av den 

oppfatning at sektormyndighetene har den faglige bakgrunnen til å vurdere om det 

finnes tungtveiende grunner til at fiskeri- og miljøinteresser skal hensyntas i denne 

saken.   

5. Med bakgrunn i rullering av kommunens planverk, med mål om ferdigstillelse i 

desember 2018, ønsker Lebesby kommunestyre at det gis midlertidig tillatelse til 

lokaliteten Nordmannspynten. Planprosessen kan gi andre svar på hvor en ny 

permanent lokalitet bør etableres, og dermed bør ikke Nordmannspynten tillates gitt 

permanent før planprosessen er ferdig.  

 

  

 

Vedlegg: 

 Søknad fra SalMar Nord AS om akvakulturlokaliteten Nordmannspynten, datert 4.7.2016 

og oversendt fra Finnmark Fylkeskommune den 5.7.2016 
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 Høringsuttalelse fra Samediggi – Sametinget datert 13.07.2016 

 Høringsuttalelse fra Mårøy Vel datert 2.9.2016 

 Høringsuttalelse fra Fiskarlaget Nord datert 7.9.2016 og Kjøllefjord Fiskarlag 30.8.2016 

 Høringsuttalelse fra Miljøvernforbundet oversendt 10.9.2016. Faktarapport: 

http://www.nmf.no/underside.aspx?articleid=2717&pageId=121&news=1  

 

Andre dokumenter: 

Lebesby kommunes kystsoneplan: http://www.lebesby.kommune.no/gjeldende-areal-og-

kystsoneplan-for-lebesby-kommune.4589614-37310.html 

 

 

Faktaopplysning: 

SalMar Nord AS har søkt om to nye lokaliteter i Laksefjorden til erstatning for lokalitetene 

Mårøyfjord og Eidemolla (Torskefjord). Denne saken omhandler den nye lokaliteten 

Nordmannspynten, rett nord for lokaliteten Øyra ved Mårøya.  

 

Kommunen mottok komplett søknad videresendt fra Finnmark Fylkeskommune den 5.7.2016. 

Søknaden ble kunngjort i Norsk Lysningsblad, Finnmarken og Finnmark Dagblad den 

20.7.2016, og har ligget ute på høring på kommunens hjemmeside i perioden 20.7.-9.9.2016. 

Søknaden ligger som vedlegg til denne saken, men i saksfremlegget har vi gjort noen utdrag 

for å beskrive saken. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt ut en veileder for samordning og tidsfrister i 

behandlingen av akvakultursøknader. Her kommer det frem at kommunen innen 12 uker etter 

at søknaden er mottatt skal avgi en uttalelse til Finnmark Fylkeskommune. Kommunens 

uttalelse kan blant annet gjøre rede for forholdet til kommunal planer og interesser. Sammen 

med uttalelsen skal kommunen sende merknader som er kommet i forbindelse med offentlig 

utlegging. Lebesby kommune greier ikke denne gangen å overholde fristen på 12 uker, og 

Finnmark Fylkeskommune og sektormyndighetene er gjort oppmerksom på dette. Alle 

merknader som er kommet inn, er derfor oversendt disse som informasjon frem til 

kommunens uttalelse foreligger.  

 

Som kommunens planer og interesser, vil vi i denne saken belyse: 

- kystsoneplanen 

- nærings- og samfunnsplanen 

- målet for omstillingsarbeidet 

- ny planstrategi 

- andre næringsinteresser som fiskeriinteresser og sjølaksefiske 

- fritidsinteresser  

http://www.nmf.no/underside.aspx?articleid=2717&pageId=121&news=1
http://www.lebesby.kommune.no/gjeldende-areal-og-kystsoneplan-for-lebesby-kommune.4589614-37310.html
http://www.lebesby.kommune.no/gjeldende-areal-og-kystsoneplan-for-lebesby-kommune.4589614-37310.html
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- miljøinteresser 

 

Søknad fra Salmar Nord 

SalMar Nord AS har søkt om klarering av en ny lokalitet på 1800 tonn biomasse. Under har vi 

satt inn kart over lokaliteten Nordmannspynten. Det ligger også andre kart i søknaden, som 

kart med alle fortøyninger for flåte og anlegg.   

 

 

 

SalMar Nord AS har i dag følgende lokaliteter i Laksefjorden: 

 

Lokalitet Har pr. i dag fisk/ 

ikke fisk 

Maksimalt tillatt  

biomasse (MTB) 

Planer fremover 

Bondejorda 

(Hopseidet) 

har fisk 2016-

generasjon. 

2700 tonn Påvekst 2016-

generasjon 

Hovdenakken har fisk 3600 tonn Påvekst 2016 

Øyra har ikke fisk  3600 tonn Usikkert, mulig splitt 

fra Bondejorda 

Mårøyfjord har noe fisk-slaktes ut 

i januar 

2700 tonn Ingen fisk 
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Eidemolla 

(Torskefjord) 

har ikke fisk 2700 tonn Ingen fisk 

Kvitelv 

(Bekkarfjord) 

har fisk-slaktes ut i 

februar 

4725 tonn Usikkert, mulig splitt 

fra Bondejorda 

      

Lokalitetene i Mårøyfjord og Eidemolla er gamle og uegnede lokaliteter, og derfor ønsker 

SalMar å bytte ut disse med nye lokaliteter som ligger mer eksponert til og har bedre 

strømforhold. I følge søknad fra SalMar blir det utfordrende å sette ut smolt våren 2017, på 

grunn av mangelen på egnede lokaliteter for splitting og påvekst.  

 

Kommunale planer  

Dagens kystsoneplan ble vedtatt i desember 2008. I vurderingen den gang stod det: 

«Forslag til rullert plan for bruk og vern av kystsonen i Lebesby kommune er en 

justering av tidligere plan, men med mange nødvendige justeringer. De store båndlagte 

områdene for akvakultur er redusert i tråd med ønske fra fiskerinæringa og kystverket 

(innsigelse). Områdene for flerbruk (akvakultur, fiske og allmenn ferdsel) er betydelig økt. 

Videre er det tatt hensyn til oppdatert «Egnethetsanalyse for oppdrett i Lebesby kommune» 

utarbeidet av Akvaplan-niva i 2006, samt innspill fra aktører i oppdrettsnæringa som har 

prøvd flere av lokalitetene i drift i perioden 2000-2008.» 

 

I retningslinjene til kystsoneplanen er det nærmere beskrevet om de ulike områdene i 

kystsoneplanen: 

1. Akvakulturområder  

2. Fiskeområder og låssettingsplasser 

3. Gyteområder for torsk (Kjøllefjord og Landersfjord) 

4. Ferdsel – leder og bileder samt fiskerihavner 

5. Flerbruksområder 

6. Temaområder  

 

Under Flerbruksområder står det:  

«De sjøområdene i kommunen som ikke er båndlagt for akvakultur, er flerbruksområder. 

I praksis betyr dette at bruken av disse arealene kan fortsette som før, og er åpne for alle 

arealbruksinteresser. Det vil imidlertid måtte gjøres individuell avklaring om bruk av område 

med alle særinteresser og sektormyndigheter». 

 

I Lebesby kommunes nærings- og samfunnsplan (2007-2012) er overordnet mål: 

        «Lebesby kommune skal være aktiv og pågående for å møte morgendagens utfordringer 

for kommunal tjenesteyting og lokal næringsutvikling» 
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Hovedmålet for næringspolitikk og næringsutvikling er: 

«Lebesby kommune vil i omstillingsperioden øke satsingen innen entreprenørskap og 

reiseliv, utvikle primærnæringene, samt satse på olje og energi.» 

 

En av strategiene for å oppnå delmålene var: 

 Velge ut særskilte satsingsområder for å skape ny og bærekraftig næringsutvikling». 

 

I omstillingsperioden 2007-2012 ble strategier for perioden 2008-2015 og årlige 

handlingsplaner for utviklingsarbeidet (LIV-Lebesby i Vekst) vedtatt i kommunestyret.  

Siste handlingsplan var for 2011-2012, og her var et av innsatsingsområdene:  

 Rekruttering av lokal ungdom, og nye arbeidsplasser i smolt/oppdrett.  

Mål om å øke antall lokalt ansatte i oppdrettsnæringen. Tilrettelegge for flere 

arbeidsplasser innen smoltproduksjon og oppdrett, og økte ringvirkninger lokalt.  

 

I ny planstrategi som ble vedtatt i kommunestyret i juni beskrives behovet for rullering av 

areal og kystsoneplanen til kommunen. Det henvises også til Helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS) for Lebesby kommune 2015-2018, hvor det ble vedtatt å igangsette 

analyse av kommunens potensielle oppdrettslokaliteter. Fokus for analysen er tenkt å være 

miljøpåvirkning og ulike lokaliteters sårbarhet knyttet til rømningsproblematikk. Ifølge 

Helhetlig ROS skal analysen igangsettes innen utgangen av 2016. Dette er ikke igangsatt på 

grunn av manglende ressurser. 

 

Fiskerinæringen 

Lebesby kommune har mottatt høringsuttalelser fra Fiskarlaget Nord og fra Kjøllefjord 

Fiskarlag. Disse ligger som vedlegg til denne saken. I hovedsak ønsker fiskerne å bevare de 

områdene som i dag brukes til fiske, fangst og transport samt rekreasjon og fritid. Fiskarlaget 

er bekymret for bestanden av kysttorsk og ønsker en «føre-var» holdning når det gjelder 

bruken av sjøarealene. Avslutningsvis i sitt brev skriver Kjøllefjord Fiskarlag: 

«På vegne av våre medlemmer vil Kjøllefjord Fiskarlag be om at det ikke gis tillatelse 

for nye/flytting av lokaliteter før en godkjent kystsoneplan foreligger der sårbarhet er blitt 

grundig kartlagt og det er enighet om hvordan akvakulturnæringa og fiskerinæringa skal dele 

på sjøarealene i kommunen.»  

 

Sametinget har i sin uttalelse bedt om at det gjøres konsekvensutredning for de omsøkte 

anleggenes samlede belastning for tradisjonelt kystfiske i Lebesby. Det er Finnmark 

Fylkeskommune som gjør vurdering av behovet for konsekvensutredning.  

 

Gyteområde 

I dagens kystsoneplan som ble vedtatt i 2008, er det tegnet inn to gyteområder for torsk; 

innerst i Laksefjorden og Kjøllefjorden. Nedenfor finner vi kart fra www.fiskeridir.no sin 

http://www.fiskeridir.no/
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kartportal. Den viser at hele østsiden av Laksefjorden er avmerket som gyteområde. I 

forklaringen til kartet finner vi følgende tekst:   

 

«Gyteområder er samlet inn av Fiskeridirektoratets regionkontor basert på intervju av i hovedsak fiskere. For å bli 
registrert som gyteområde har fiskerne rapportert å ha fått fisk med rennende rogn eller beskriver områder hvor 
det ved visuell observasjon er registrert fiskerogn på havbunnen (for eksempel silderogn)». 

 

 

 

Dette kartet er laget av fiskeridirektoratet etter intervju med fiskere i kommunen i flere runder, 

sist vinteren 2011. Havforskningsinstituttet er i gang med kartlegging av gytefelt i Finnmark, 

og vil i løpet av sommeren 2017 gjøre en kartlegging i Laksefjorden og østover.  

 

Aktive fiskeplasser 

Det finnes også kart for aktive fiskeplasser på kartportalen til fiskeridirektoratet, som er basert 

på tidligere intervju med lokale fiskere. I følge forklaringen til venstre, er de rosa feltene 

fiskeplasser for aktive redskaper og de grå feltene er fiskeplasser for passive redskaper. 

Forklaring til kartet finnes til venstre for kartet: 

 

Fiskeplasser - aktive redskaper (rosa): Områder hvor det drives eller har vært drevet yrkes-, fritids- og eller 
turistfiske og som kan påregnes brukt i fremtiden. Eksempler på redskap: snurrevad, snurpenot eller reketrål.  

 

Fiskeplasser - passive redskap (grått): Områder hvor det drives eller har vært drevet yrkes-, fritids- og eller 
turistfiske og som kan påregnes brukt i fremtiden. Eksempler på redskap er garn og line. 
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Fiskeridirektoratet har i tillegg egne programmer som viser reell trafikk av fiskefartøy i de 

aktuelle områdene. Dette er basert på AIS-signaler som alle fartøy innen krabbefiske er pålagt 

å benytte. Det har administrasjonen ikke fått med her.  

 

Sameksistens fiskeri og oppdrett 

Kystfiskere fra flere deler av landet har meldt bekymring fordi de mener at oppdrett fortrenger 

kysttorsken. Også Kjøllefjord Fiskarlag skriver i sitt brev at de er bekymret for 

oppdrettsnæringens innvirkning på innsig av kysttorsk og gyting i fjorder hvor oppdrett er 

lokalisert. Kjøllefjord Fiskarlag påpeker at det fortsatt er nedgang i bestander av kysttorsk, og 

at årsakene kan være sammensatte: «overfiske, global oppvarming, økning i lokal sel- og 

oterbestander, oppdrettsvirksomhet og forurensning er årsaker som ofte blir brukt».  

 

Fiskarlaget Nord skriver det har vært forsket i 20 år på sammenhengen mellom lakseoppdrett, 

fôrspill og ekskrementer fra laksen og uteblivelse av gytetorsk på tidligere tradisjonelle 

gytefelt. Men forskningen er vanskelig og entydige resultater foreligger fortsatt ikke. 

Fiskernes observasjoner går imidlertid klart i retning av at gytemoden kysttorsk skyr gytefelt i 

nærheten av oppdrettsanlegg i følge Fiskarlaget Nord.  

 

Det har foregått forskning i regi av Nofima i flere runder. Resultatene fra forskningen ble 

presentert på Havbruksdagen i Kjøllefjord den 2. mars i år, og i denne forskningen kan det 

ikke påvises at villfisk skyr oppdrettsanlegg. Det skal forskes videre på sameksistens, og 

Lebesby kommune har meldt inn sin interesse til Nofima med ønske om at det gjøres 

forskning også i Laksefjorden. 

 

Sjølaksefiske 
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Miljødirektoratet/Fylkesmannen har en kartløsning der man kan se sjølaksefiskeplassene i 

hele landet: http://lakseregister.fylkesmannen.no/a3_laksekart/Sjolaksefiske 

Kartet under viser sjølaksefiskeplasser i 2016 i deler av Laksefjorden: 

 

 

 

Fangststatistikk finner vi hos SSB sin statistikkbank her: 

https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?subjectcode=&ProductId=&Mai

nTable=Sjofiske4&nvl=&PLanguage=0&nyTmpVar=true&CMSSubjectArea=jord-skog-jakt-

og-fiskeri&KortNavnWeb=sjofiske&StatVariant=&checked=true 

 

I denne statistikken finnes tall i både kg og i antall laks. Tabellen under er i antall kg.  

Sjøfiske. Fangst, etter region, tid og statistikkvariabel

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Laks i alt (kg)Laks i alt (kg)Laks i alt (kg)Laks i alt (kg)Laks i alt (kg)Laks i alt (kg)Laks i alt (kg)Laks i alt (kg)

2012 Alta 46972 21243 31009 23554 28259 13509 15064 16602

2019 Nordkapp 15242 7313 9801 6259 7806 8285 13659 6625

2020 Porsanger - Porsángu - Porsanki 10811 7625 6095 7053 7670 7463 8114 4717

2022 Lebesby 16570 11555 11816 11766 8799 9803 12652 9199

2023 Gamvik 9401 2013 1900 2541 2868 4145 4138 2458

2025 Deatnu - Tana 12787 8857 10975 8636 10693 7136 9240 5282

2027 Unjárga - Nesseby 3158 3604 2887 2548 .. 2402 2943 ..

2030 Sør-Varanger 29591 23967 16669 16490 16867 16432 18728 12878

Fangsten er hovudsakleg villfisk, 

men med innslag av rømt 

oppdrettsfisk. Fangst frå 

forskingsfiske i ordinær sesong er 

medrekna.  

http://lakseregister.fylkesmannen.no/a3_laksekart/Sjolaksefiske
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?subjectcode=&ProductId=&MainTable=Sjofiske4&nvl=&PLanguage=0&nyTmpVar=true&CMSSubjectArea=jord-skog-jakt-og-fiskeri&KortNavnWeb=sjofiske&StatVariant=&checked=true
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?subjectcode=&ProductId=&MainTable=Sjofiske4&nvl=&PLanguage=0&nyTmpVar=true&CMSSubjectArea=jord-skog-jakt-og-fiskeri&KortNavnWeb=sjofiske&StatVariant=&checked=true
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?subjectcode=&ProductId=&MainTable=Sjofiske4&nvl=&PLanguage=0&nyTmpVar=true&CMSSubjectArea=jord-skog-jakt-og-fiskeri&KortNavnWeb=sjofiske&StatVariant=&checked=true
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Friluftsliv og ferdsel 

SalMar opplyser i sin søknad at anlegget vil bli merket med synkroniserte blinkere i henhold 

til forskrifter samt radarreflektorer. Alle trosser ligger på 8 meter under havflaten eller dypere. 

Ferdsel mot Mårøya er ivaretatt med ca. 350 meter passering vest for anlegget.  

 

Høringsuttalelsen fra Mårøy Vel tar opp en del problemstillinger rundt blant annet ferdsel, 

støy og miljøpåvirkningen i området. Dette er i hovedsak problemstillinger som 

sektormyndighetene vil besvare i sine behandlinger av lokalitetssøknadene.  

 

SalMar har i møter opplyst at de tar problematikken med støy på alvor, og at de har gjort om 

på sine rutiner i forbindelse med fôring på lokaliteten Øyra. Nå bruker de kun ett aggregat, og 

lar heller fôringen gå over en lengere periode.  

 

Miljø 

Havbrukstjenesten AS har foretatt en miljøundersøkelse (MOM B-undersøkelse) av 

lokaliteten Nordmannspynten, se vedlegg i søknaden. Havbrukstjenesten skriver i rapporten at 

sedimentet på lokaliteten framstod som naturlig friskt, og undersøkelsen viste ingen tegn til 

organisk belastning. Samlet fikk lokaliteten tilstandsklasse 1 (meget god).  

 

Åkerblå AS har gjennomført en miljøundersøkelse (MOM-B) da anlegget på Øyra hadde 

maksimal biomasse i juni 2016. Da var miljøtilstanden 2 (god). Det skal igjen tas nye prøver 

når laksen er slaktet ut på lokaliteten.  

 

I søknaden opplyser SalMar at de skal ha en årlig produksjon på 1500 tonn laks, og forventet 

fôrforbruk er beregnet til 1600 tonn. SalMar opplyser at grunnen til at de ønsker å flytte 

lokalitetene fra Mårøyfjord og Torskefjord er av hensynet til miljøet. Lokalitetene ble tildelt i 

en tid da oppdrett foregikk inne i skjermede områder, mens dagens produksjon og utstyr ikke 

er tilpasset disse områdene lengere. Derfor ønsker SalMar seg ut til mer eksponerte områder, 

hvor det er bedre strømforhold.  

 

SalMar Nord jobber etter ASC-standard (Aquaculture Stewardship Council), som er den 

strengeste miljøstandarden i havbruksnæringen (WWF). Dette arbeidet har SalMar informert 

kommunen, Fiskarlaget og andre aktører om i eget møte i september 2016. ASC-standardens 

hovedmål er å sørge for åpenhet, redusert fotavtrykk, etterlevelse av sosialt ansvar samt en 

merverdi for de som sertifiseres. Sertifiseringsprosessen er omfattende, og pr i dag er 

lokalitetene Øyra, Kvitelv, Bondejorda og Hovdenakken godkjent etter ASC-standard.   

SalMar opplyser blant annet at de ikke benytter kobberimpregnering i nøtene, men heller 

vasker disse oftere for å fjerne groe. De benytter seg heller ikke av kitin-hemmende lusemidler 

i Laksefjorden.  

 



  Sak 11/17 

 

 Side 11 av 58   

 

I høringsperioden har det kommet et innspill fra Norges Miljøvernforbund. NMF krever at 

Lebesby kommune pålegger oppdrettsnæringen bruk av tette og flytende anlegg. Det har 

imidlertid ikke kommunen anledning til å gjøre.    

 

Fylkesmannens miljøvernavdeling vil gjøre en grundig saksbehandling og gjennomgang av 

miljømessige forhold ved søknaden om ny lokalitet ved Nordmannspynten. De vil også gjøre 

en vurdering av den totale belastningen for miljøet i Laksefjorden.  

 

Vurdering: 

Lebesby kommune skal i sin uttalelse til søknad om ny akvakulturlokalitet legge vekt på 

kommunale planer og interesser. I saksfremleggets faktadel er kommunens planer og ulike 

interesser belyst. Det er kommet innspill fra mange interesseorganisasjoner, og disse ligger 

vedlagt i sin helhet. Det er også tatt ut noen momenter som er belyst i faktadelen.  

 

Kommunale planer 

Kommunens kystsoneplan har områder avsatt for akvakultur og flerbruksområder. I 

flerbruksområdene kan akvakultur tillattes, men i følge retningslinjene vil «det måtte gjøres 

individuell avklaring om bruk av område med alle særinteresser og sektormyndigheter.»  

Dette er gjort i forbindelse med denne høringen, og vil videre bli behandlet grundig av de 

ulike sektormyndighetene.  

 

Det er ingen tvil om at økt oppdrett var en ønsket og planlagt aktivitet da omstillingsarbeidet 

startet i 2007. Det er vedtatt i kommunestyret strategier for perioden frem til 2015 hvor 

langsiktige mål for perioden om økning i antall ansatte og økt aktivitet var en del av planen. 

Planen for omstillingsarbeidet ble enstemmig vedtatt i kommunestyret den gang. Veksten som 

da kom i oppdrett og smolt, har vært svært viktig og bidratt til å holde folketallet og antall 

sysselsatte stabilt i en periode hvor fiskeindustrien hadde en kraftig nedbygging.  Ønske om 

økt satsing på oppdrett har likevel med tiden endret seg, da mange andre interessegrupper er 

kommet på banen og mener at man er nådd en grense for økt oppdrettsaktivitet.  

 

Men etter administrasjonens vurdering, er tildeling av denne midlertidige lokaliteten i henhold 

til dagens kommunale planer. Den ligger i et flerbruksområde som kan benyttes og det er en 

lokalitet som flyttes fra et annet område i Laksefjorden. Selv om mange interessegrupper ikke 

ønsker økt oppdrett i Laksefjorden, vil ikke administrasjonen innstille på at aktiviteten skal 

reduseres. Det vil være resultatet dersom ikke en ny lokalitet tildeles.  

 

Det er uheldig at vi ikke har en rullert kystsoneplan når en slik søknad kommer.  Det er derfor 

forståelig at det blir reaksjoner fra ulike interessegrupper, som ikke synes denne prosessen er 

bra nok og at de ikke blir hørt på samme måte som om de var med fra starten av en 

rulleringsprosess. Men SalMar er i en spesiell situasjon, med lokaliteter i Mårøyfjord og 

Torskefjord som ikke egner seg for oppdrett. Og dersom de ikke får mulighet til å flytte 

lokalitetene, vil det gå ut over driften i Laksefjorden og dermed antall sysselsatte lokalt *.  
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Kommunale interesser 

Det er spesielt fiskeriinteressene som kan defineres som «kommunale interesser». Det dreier 

seg om yrkesfiskere, fritidsfiskere, turistfiske og sjølaksefiske. Laksefjorden er en av fylkets 

største fjord-systemer, men det er likevel slik at egnede områder for oppdrett, også vil være 

egnede områder for fiskeri av ulike slag.  

 

Det foregår forskning på området, men resultatene er ikke entydige, og det må forskes mere 

for å kunne si med sikkerhet om kysttorsken skyr oppdrettsområder. Dette ifølge Bjørn Steinar 

Sæther hos Nofima. Deres foreløpige forskningsresultater indikerer ikke at villfisk skyr 

oppdrettsområder. Mange er også svært bekymret for bruken av midler mot lakselus, da 

bruken av noen midler kan være skadelig for rekebestanden. For øvrig opplyser SalMar at de 

ikke bruker kitin-hemmende lusemidler, og at de bygger seg opp på ikke-medikamentell 

behandling av lus. 

 

Lebesby kommune er opptatt av å legge til rette for fiskerinæringen, en næring man er helt 

avhengig av og som det har vært satset mye på. Det er selvsagt ikke heldig at man får en slik 

arealkonflikt mellom de to viktigste næringene i kommunen. Administrasjonen mener det er 

riktig å beholde aktiviteten innen oppdrett på dagens nivå, og da må nødvendigvis nye 

områder tas i bruk når andre legges brakk. Når det gjelder bekymring for fiskebestander og 

miljøhensyn, vurderer vi det slik at sektormyndighetene er de som gjør den endelige, 

helhetlige og faglige vurderingen av tiltakene.  

 

Kommunale interesser er også aktiviteten og sysselsettingen som oppdrettsnæringen generer i 

vår kommune. SalMar har i dag 17 ansatte og (1lærling) som er fordelt på 3 

arbeidsteam/lokaliteter. Det er Bekkarfjord/Kvitelv, Mårøyfjord/Øyra og 

Bondejorda/Hovdenakken (Hopseidet). Ved en nedbygging av aktiviteten, vil ett av 

arbeidsteamene måtte flyttes fra Laksefjorden fra våren 2017, altså en reduksjon i antall 

ansatte 

Det er viktig for Lebesby kommune å beholde antall sysselsatte (og lærlinger) i 

oppdrettsnæringen i Laksefjorden, og at det kan tas inn flere læringer etterhvert. Aktiviteten er 

ikke bare viktig for de som er ansatt i SalMar, men det generer stor aktivitet også for lokalt 

næringsliv/lokale leverandører i hele regionen. Med bakgrunn i dette innstiller 

administrasjonen på at SalMar får tildelt Nordmannspynten som en midlertidig lokalitet frem 

til ny kystsoneplan foreligger.  

 

Det er også påpekt fra sentrale myndigheter at kommunene skal legge til rette for vekst i 

oppdrettsnæringen. Det kommunen her gjør er ikke å legge til rette for vekst i første omgang, 

men å tilrettelegge for at næringen skal opprettholde sitt tillatte produksjonskvantum i 

Laksefjorden.  

 

* Denne saken har tatt lang tid fra søknaden om samtykke etter PBL § 13-1, 2. ledd ble sendt 

den 20.5.2016 og søknaden om lokalitet ved Nordmannspynten ble sendt fra fylkeskommunen 



  Sak 11/17 

 

 Side 13 av 58   

 

den 5.7.2016. På grunn av tidsperspektivet og usikkerheten rundt utfallet av denne saken, har 

SalMar måttet gjøre om på sine planer. De vil ikke sette ut smolt i Laksefjorden våren 2017, 

da de er avhengig av nye lokaliteter for å kunne ivareta videre produksjon av 2016- og 2017-

generasjonen, og selskapets planer for utsett av smolt nå er ferdigstilte. De vil derfor trappe 

ned sin virksomhet i Laksefjorden når 2015 generasjonen er slaktet ut vinteren 2017. Dermed 

blir det et «hull» i produksjonen som får betydning for aktiviteten de neste 22-25 månedene. 

De går fra tre arbeidsteam/lokalitetsområder til to (Øyra og Eidsfjorden) hvor 2016-

generasjonen skal produseres frem til slakting vinteren 2018. Det er fortsatt noe uavklart 

hvordan dette påvirker de ansatte lokalt, dette vil bli avklart nærmere påske. Men dette vil 

ramme 6-8 stillinger, dvs. at vikarer får ikke fortsette og noen fast ansatte får tilbud om 

pendling. Nye lærlinger vil heller ikke bli tatt inn foreløpig, i påvente av utfallet i denne saken 

og nytt utsett av smolt våren 2018. Det er imidlertid fortsatt like viktig for SalMar å få en 

avklaring rundt flytting av lokalitetene, for videre planlegging av produksjon og 

sysselsettingen av de lokalt ansatte fra vinteren/våren 2018 og videre.  
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