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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: 
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