
Postadresse: Besøksadresse: 

  Telefon: 97 99 09 04 

9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks:  

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 06.06.2016 

Sak: PS  55/16  

 

Resultat: Annet forslag vedtatt 

 

Arkivsak: 16/900 

Tittel: SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGE- 

OG DELINGSFORBUDET I LEBESBY KOMMUNE  

 

 

Behandling: 

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. 
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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). 

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». 
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