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GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK 

OG MILJØ 2.5.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/461    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 10/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 02.05.2017  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 2.5.17. 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Plan- Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 2.5.17. 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 24.4.17, 8 dager før møtedato. 

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK 

OG MILJØ 2.5.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/462    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 11/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 02.05.2017  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner saksliste til Utvalgsmøte 2.5.17. 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 2.5.17. 

Saksbehandlere har frist til 21.4.17 kl. 12 for oversendelse av innstilling til godkjenning hos 

rådmann. Etter godkjenning og innen kl. 14 sender møtesekretariat Foreløpig Saksliste til 

utvalgsleder. Utvalgsleder har frist til neste virkedag kl. 10 med å gi tilbakemelding på 

sakslisten.  

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 24.4.17, 8 dager før møtedato. 

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- TEKNISK OG 

MILJØ 2.5.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/463    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 12/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 02.05.2017  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 21.3.17. 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 

21.03.2017 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoll var signert av utvalgsleder Olaf Terje og et medlem etter møtet 21.3.17. 

 

 

Vurdering: 

 

 

 



  Sak  13/17 

 

Side 1 av 14   

1/3 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NAUST 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 1/3  

Arkivsaksnr.: 17/212    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 13/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 02.05.2017  

 

Innstilling: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon for oppføring av naust innenfor 25 meter 

av sjøen på eiendommen gnr. 1 bnr. 3 i Tømmervik. 

 

2. Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-B sone sin bestemmelse 

om oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet ved 

alminnelig høyvann for oppføring av naust på eiendommen gnr. 1 bnr. 3 i Tømmervik, 

jfr. Plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-2. 

 

Etter kommunens helhetsvurdering vil ikke dispensasjon for oppføring av naust 

nærmere sjøen enn 25 meter medføre vesentlig tilsidesettelse av kommunens 

kommuneplan (LNF-B sone). Det tillegges også vekt at ingen av de sentrale 

høringspartene har gått mot søknaden. 

 

3. Klageadgang 

I samsvar med forvaltningsloven (fvl) § 28 kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. 

Klagen sendes Lebesby kommune. 

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer frem til påført adresse. 

 

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

de grunner som anføres klagen. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Søknad om dispensasjon, datert 14.2.2017. 

2. Kart over omsøkt område. 

3. Oversiktskart. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 
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Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om 

at det ikke er tillatt oppført bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet 

ved alminnelig høyvann på eiendommen gnr. 1 bnr. 3 i Tømmervik. 

 

 

Søkeropplysninger:  

Søker:    Jan Bakken, Ravlosve, 7633 Frosta  

Beliggenhet:   gnr. 1 bnr. 3 Tømmervik, Lebesby kommune  

Koordinat:   Euref89 UTM 35, N – 7 859 078, Ø – 487 630  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende bestemmelse:  

«Eierne av eiendommen Hamnes, gnr. 1, bnr. 3 har to småbåter som i mange år har 

vært hvelvet på land. De ønsker nå å bygge et naust hvor de kan oppbevare båtene med 

motorene på når de ikke er i bruk. Etter som jeg har fått opplyst, er det ikke tillatt å 

oppføre bygninger nærmere sjøen enn 25 m. Denne byggegrensen er sannsynligvis 

beregnet for hytter/ fritidsbolig. Det vil være lite hensiktsmessig å oppføre et naust så 

langt fra sjøen, så det søkes derfor om dispensasjon fra denne bestemmelsen.  

 

Det går en sti fra hytta på Hamnes til tidligere kai/ pakkhus. Naustet er tenkt plassert 

på øvresiden av stien slik at fri ferdsel ikke hindres. Se vedlagt kart/ situasjonsplan. 

Naustet er planlagt til 7m x 4,5 m, og vil bli ca. 25 m fra hytta og 5-6 m fra flomålet.»  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan. Her er området definert som LNF-B 

sone og følgende bestemmelse gjelder:  

«Innenfor denne sonen kan det tillates spredt fritidsbebyggelse. Avstanden mellom de 

enkelte enhetene må ikke være mindre enn 50 meter. Oppføring av bygg/ anlegg 

nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann er ikke 

tillatt.» 

 

På bakgrunn av dette vil oppføring av naust innenfor 25 meter av sjøen være avhengig av 

dispensasjon fra bestemmelsens krav om at bygg/ anlegg ikke skal plasseres nærmere sjøen 

enn 25 meter ved alminnelig høyvann. 

 

Uttalelser fra berørte sentrale myndigheter: 

Søknaden ble den 23.2.2017 sendt på høring til berørte myndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt på 4 uker: 

 

Reinbeitedistrikt 14 Spierttanjárga, mail datert17.3.2017- 

Styret i Reinbeitedistrikt 14-Spierttanjárga har ingen merknader til søknad fra Jan 

Bakken om oppføring av naust på gbnr 1/3 i Tømmervika Lebesby kommune. 

 

Begrunnelse: Tiltaket vil ikke være til hinder for reindriften i området, som allerede er 

bebygd. Reindriften er tjent med at tiltakene er samlokalisert med eksisterende 

byggverk. 

 

Sametinget, brev datert 17.3.2017 – 
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Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og ellers kjente forhold kan vi ikke se at 

det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete 

samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til søknaden. 

 

Fylkesmannen i Finnmark og Finnmark fylkeskommune har ikke svart innenfor fristen og det 

antas derfor at de ikke har merknader til søknaden. 

 

Reindrift:  

Eiendommen ligger innenfor reinbeitedistrikt 14 – Spierttanjarga. Det er ikke avklart hvilke 

konkrete reinbeiteinteresser som kan bli berørt av tiltaket. Tiltaket anses ikke å berøre 

reindriftsnæringen.  

 

Kulturminner:  

Lebesby kommune er ikke kjent med at det finnes registrerte kulturminner i det omsøkte 

området. Søk er utført på gnr/ bnr i Riksantikvarens kulturminnebase og Matrikkelens 

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Omsøkte område ligger i et område som anses for utenfor fare for skred, flom og utglidning. 

Det er heller ikke naturlige eller menneskeskapte forhold som medfører fare for helse eller 

sikkerhet som kommunen kjenner til.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  

Det er ikke anført fra søker at det foreligger friluftsinteresser som vil bli berørt av tiltaket. 

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slikt foreligger.  

 

Naturmangfoldloven, naturmiljø og landskap:  

De viktigste paragrafene i Naturmangfoldloven er §§ 8 – 12. Av lovens § 7 Prinsipper 

for offentlig beslutningstaking i §§ 8 – 12 fremgår det at prinsippene i §§ 8 til 12 skal 

legge grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et 

forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen 

etter første punktum skal fremgå av beslutningen.  

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 

erfaring gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som 

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

dirnat.no, naturbase, artsdatabanken, miljostatus.no og skogoglandskap.no.  

I området rundt Tømmervik er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 EN – Sterkt truet, Skaftmelde «Atriplax longipes ssp. Praecox»  

 EN – Sterkt truet, Jerv «Gulo gulo»  
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 VU – Sårbar, Oter «Lutra lutra»  

Det er ikke kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at det utover dette 

finnes arter eller naturtyper direkte knyttet til området. Kravet etter § 8 om at saken 

skal basere seg på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.  

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 

skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette 

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Saken gjelder oppføring naust innenfor 25 meters sonen av sjøen i et LNF-B sone hvor 

det tillatelse oppført fritidsbolig. Vi mener at § 9 er oppfylt. Den sentrale ordlyden om 

at: «Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 

ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 

forvaltningsvedtak» vurderer vi ikke er aktuell i denne saken da det er klart at 

kunnskapen er god nok vedrørende plan- og influensområdets naturverdier til å si at en 

irreversibel skade på naturmangfoldet ikke vil skje som følge av tiltaket.  

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 

økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

 

Vurdering:  

Vi mener at ordlyden om økosystemtilnærming ikke vil få anvendelse i denne saken. 

Saken gjelder oppføring av naust i et område for fritidsbeboelse som allerede er tatt i 

bruk. Området er i dag i bruk og planlagte tiltak vil ikke vesentlig forverre situasjonen 

for økosystemet i området. Når det gjelder belastningen sees det ikke at oppføringen av 

naustet vil øke belastningen i forhold til i dag.  

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom det ikke er urimelig ut fra tiltakets og 

skadens karakter.  

 

Vurdering:  

Kommunen mener dette ikke vil bli gjeldende da området allerede er i bruk. Det å 

oppføre et naust vil ikke medføre noen miljøforringelse da området allerede er i bruk i 

dag.  

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av 

tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de 

beste samfunnsmessige resultater.  

 

Vurdering:  
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Det aktuelle området er langt fra nærmeste vei og hoved transports vei er bruk av båt. 

De som benytter båt vil som regel dra denne på land og legge den opp ned på 

tilsvarende samme sted, men ved å benytte et naust vil båten legges på samme sted fra 

gang til gang. 

Det vil derfor ikke være noen endring av bruk som medfører at enn unngår/ begrenser 

skader på naturmangfoldet.  

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon for oppføring av 

naust innenfor 25 meter av sjøen ikke vil medføre en negativ innvirkning på 

Naturmangfoldet. Dette da områdene er i bruk og dette ikke vil endre seg i forhold til 

naustet. Det antas at eventuelt dyreliv kan bli berørt under selve byggingen, men at 

dette vil normalisere seg etter hvert. 

 

Vurdering: 

I henhold til Pbl § 19-2 kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 

dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal 

det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 

tilgjengelighet. Ved vurdering om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og 

regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra 

planer, lovens bestemmelse om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

 

Søker er her avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for området LNF-B sone. 

Dette i forhold til bestemmelse om oppføring av tiltak nærmere enn 25 meter til sjøen. 

 

Innenfor LNF-B sonen av gjeldende kommuneplans arealdel er det tillatt med spredt 

fritidsbebyggelse og kommunen har tidligere gitt tillatelser for oppføring av naust innenfor 

denne sonen og LNF-A sonen som har tilsvarende bestemmelse.  

 

Dagens kommuneplan har ikke tatt hensyn til naust behovet i forhold til områdene LNF-A og 

LNF-B områdene hvor det tillates oppføring av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse. 

Det vil være upraktisk å kreve at et naust skal plasseres 25 meter fra sjøen. 

 

Etter en helhetsvurdering og på bakgrunn av ovenstående anbefales det at dispensasjon fra 

LNF-B sonens bestemmelse om at oppføring av bygg// anlegg nærmere sjøen enn 25 meter 

målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann innvilges. Det tillegges også vekt at ingen av 

de sentrale høringspartene har gått mot dispensasjonen. 
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OPPHEVING AV BYGGE- OG DELINGSFORBUD (TILTAKSFORBUD) I LEBESBY 

KOMMUNE - KS VEDTAK PS 31/15, DATERT 24.6.2015 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: 143 L33 &00  

Arkivsaksnr.: 17/296    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 14/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 02.05.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

«Saken fremlegges uten innstilling.» 

 

 

Vedlegg: 

 

1. KS vedtak PS 31/15, datert 24.6.2015. 

2. Saksfremlegg utredning av bygge- og delingsforbud i kystsoneplan, datert 30.3.2015. 

3. Mail fra Lebesby høyre om oppheving av bygge- og delingsforbud i Lebesby 

kommune, datert 17.3.2017 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune mottok den 17.3.2015 mail fra leder Tommy Bech i Lebesby høyre hvor 

det ønskes oppheving av bygge- og delingsforbud (tiltaksforbud) i Lebesby kommune. 

 

Lebesby kommune ved kommunestyret vedtok i møte den 24.6.2015,sak PS 31/15, følgende: 

 

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Lebesby kommunestyre 

midlertidig forbud mot tiltak i sjø. Dette i forbindelse med revidering av kommunens 

kystsoneplan.» 

 

Lebesby høyre har fremsatt følgende begrunnelse for oppheving av det midlertidige forbudet 

mot tiltak i sjø: 

 

Da vi ser at dagens forbud favoriserer enkelte etablerte aktører og utestenger nye 

aktører, og i realiteten gir Salmar Nord monopol på oppdrettsaktiviteter vil vi oppheve 

forbudet for å gi likebehandling og forutsigbarhet for næringsaktører innen maritim 

næringsvirksomhet. Slik forbudet fremstår, uten mulighet for dispensasjoner, er det til 

hinder for å utvikle eksisterende maritim virksomhet og for ny virksomhet relatert til 

maritime næringer. Vi kan ikke sitte med hendene i fanget å se at eksisterende og nye 

sårt tiltrengte arbeidsplasser forsvinner mellom hendene våre til fordel for andre 

områder. Vi er en liten kommune med en presset privat næringsvirksomhet. Og må stå 
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opp for de arbeidsplassene vi har og for de vi kan skape i fremtiden. Lebesby høyre 

foreslår derfor at vi opphever dagens bygge- og delingsforbud (tiltaksforbud) som ble 

vedtatt i 2015. 

 

Vurdering: 

Kommunen har tidligere utredet forholdene rundt det å innføre bygge- og delingsforbud. 

Denne utredningen (Saksfremlegg) er her vedlagt og vil ikke bli videre gjennomgått. 

 

Av vedtaket fra kommunestyret fremgår det at det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak i 

sjø i påvente av ny kystsoneplan. Dette betyr i teorien alle tiltak uavhengig av størrelse og 

omfang som kommer i tilknytning med sjø. Eksempelvis utfyllinger i sjø, kaianlegg, 

moloutbygging, osv. 

 

Forbudet mot tiltak har en varighet på 4 år fra det tidspunkt det ble nedlagt. I plan- og 

bygningsloven § 13-3 åpnes det for at kommunen i særlige tilfeller kan forlenge forbudet. I 

kommentarene til loven sier miljøverndepartementet at det skal helt spesielle grunner til for å 

forlenge fristen. Hva som eventuelt kan være slike spesielle grunner, sies det ingenting 

konkret om. Som eksempel kan man tenke seg store riksveianlegg der planprosessen på grunn 

av konflikter mellom lokale og sentrale myndigheter bevirker at planprosessen trekker ut i tid. 

Kommunen må selv finne frem til en passende forlengelsesperiode. Det er ikke sikkert at 

forlengelsen må være på nye fire år. Vedtaket om fristforlengelse kan påklages. 

 

Lebesby kommune har igangsatt arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel med 

kystsoneplan og foreløpig fremdrift tilsier en ferdigstillelse i løpet av 2018. Utfra Pbl § 13-2 

vil forbudet automatisk bli opphevet etter 4 år dersom det ikke forlenges. 4 års fristen går ut 

24.6.2019.  

 

Utfra ovennevnte ser kommunen at det foreligger tre ulike muligheter for videre behandling 

av bygge- og delingsforbudet: 

 

Alt. 1: Forbudet beholdes slik det er vedtatt: 

Kommunen har igangsatt revideringen av kommuneplanens arealdel og kystsoneplan som 

foreløpig har en sluttføring i løpet av 2018. Det er derfor stor sannsynlighet for at planen vil 

være ferdigstilt før utløpet av 4 års fristen. 

 

Alt. 2: Forbudet oppheves delvis: 

En går gjennom og vurderer områdene med tanke på å identifisere de kritiske områdene som 

absolutt ikke bør tillates oppføring av tiltak fordi en ut bygging vil gi store samfunnsmessige 

kostnader eller vanskeliggjøre kommunens utførsel av ny revidert planverk. I disse områdene 

beholdes forbudet, i de andre deler oppheves det. De områder der forbudet beholdes, 

behandles i tråd med bestemmelsen i Pbl § 13-1. 

 

Alt. 3: Forbudet oppheves fullstendig: 

Utbygging og oppføring av tiltak kan skje i medhold av godkjent kommuneplans arealdel 

1999-2011 med kystsoneplan. Ny revidering av arealplan og kystsoneplan må da ta 

utgangspunkt i de fysiske forhold som er på det aktuelle tidspunkt planen vedtas. 
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På bakgrunn av at vedtaket i kommunestyret den 24.6.2015 ikke er begrunnet vil det ikke 

være mulig å vurdere virkningen av opphevelse av bygg- og delingsforbudet for tiltak i sjø i 

forhold til begrunnelsen for at det ble innført forbud. 

 

Det fremlegges derfor ikke innstilling i saken, men som nevnt ovenfor har enn tre mulige 

alternativer. 

 

En oppheving av forbudet er etter kommunens vurdering å likestille med at forbudets varighet 

er utløpt, altså kan det ikke betraktes som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven med den 

saksbehandling et enkeltvedtak krever. Eventuelle søknader om bygge- eller delingstillatelser 

som er innkommet i perioden med forbud skal etter opphevelsen tas opp til behandling, jfr. 

Pbl § 13-2. 

  

 

 



  Sak 15/17 

 

 Side 4 av 14   

 

SAMISKE STEDSNAVN 

 

 

Saksbehandler:  Andreas Hoffmann Arkiv: L32  

Arkivsaksnr.: 17/347    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 15/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 02.05.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Statens vegvesen vil bidra til å gjøre oppmerksom på Nord-Norges samisk identitet ved 
å skilte mye mer på samisk. Lebesby kommune vedtar følgende samiske stedsnavn for å 
gjøre det mulig for Vegvesenet å skilte på samisk: 
Kunes - Gussanjárga 

Lebesby - Davvesiida 

Kjøllefjord - Gilivuotna 

Veidnes - Sáltesávju 

Ifjord -  Idjavuotna 

Dyfjord - Dàigevuotna (vedtak PS 52/13) 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Statens vegvesen vil bidra til å gjøre oppmerksom på Nord-Norges samisk identitet ved 
å skilte mye mer på samisk. Dette i tråd med lovverket fordi flere tiår med feiltolkning av 
lovverket har ført til at bare et fåtall byer og tettsteder i Norge har vært skiltet med 
stedsnavn på samisk. 
Lebesby kommune har en sterk sjøsamisk historie. Sett fra en folkehelseperspektiv er 
skilting av stedsnavn på norsk og samisk ønskelig fordi forskningen viser at den skape 
identitet og tilhørighet til en plass.  «Å få samiske skilt på veier og steder er med på å gi 
godartede følelser på hvem du er, hvor du kommer fra, historien din og tradisjonene til 
folket ditt. Du får et tryggere og stoltere jeg. Det er viktig og veldig verdifullt», mener 
lege og folkehelseekspert Per Fugelli. 
Kulturleder Andreas Hoffmann har kontaktet vegvesenet og fikk beskjed at 
retningslinjene er ivaretatt i vegdirektoratets regelsett for trafikkskilt. I tillegg må 
kommunale vedtak om samiske stedsnavn være fattet før skilting. I tråd med vedtaket 
bestiller vegvesenet skilt og gjør avtaler med entreprenører som skal skru opp skiltene. 
For å kvalitetssikre vedtaket tok kulturleder kontakt med Sametingets 
stedsnavntjeneste for å få bekreftet følgende stedsnavn: 
Kunes - Gussanjárga 
Lebesby - Davvesiida 
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Kjøllefjord - Gilivuotna 
Veidnes - Sáltesávju 
Ifjord -  Idjavuotna 
Dyfjord - Dàigevuotna (vedtak PS 52/13) 
 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune vedtar følgende samiske stedsnavn for å gjøre det mulig for 
Vegvesenet å skilte på samisk: 
Kunes - Gussanjárga 

Lebesby - Davvesiida 

Kjøllefjord - Gilivuotna 

Veidnes - Sáltesávju 

Ifjord -  Idjavuotna 

Dyfjord - Dàigevuotna (vedtak PS 52/13) 

 

 

 


