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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.   
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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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