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Behandling: 

 

Forslag fra MDG/SV: 

«Lebesby kommune gir ikke Salmar Farming AS avdeling nord samtykke til gjennomføring av 

søknadsprosess som omfatter flytting av lokalitet Hovdenakken. Dette på grunn av at 

kommunen er i gang med utarbeidelse av ny kystsoneplan, og at nye lokaliteter må sees i 

sammenheng med utarbeidelsen av denne.» 

 

Votering: 2 for, 13 mot. Forslag falt 

*** Som innstilling, vedtatt mot 2 stemmer 

 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre gir SalMar Farming AS, avdeling Nord, samtykke til 

gjennomføring av søknadsprosess som omhandler flytting av lokalitet Hovdenakken, jfr. 

Plan- og bygningsloven § 13-1, 3.ledd. Samtykket til tiltak gjelder kun denne søknad, 

og kommunestyrets vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i sjø (PS 31/15 fra 

24.06.2015) vil fortsatt være gjeldende.   

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

jf. PBL § 13-1, 1.ledd. I samme paragraf, 3. ledd står det: Kommunen kan samtykke i at 

tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke 

vil vanskeliggjøre planleggingen. Lebesby kommune anser ikke flytting av lokalitet 

Hovdenakken å bidra til at kystsoneplanleggingen blir vanskeligere. Dette med 

bakgrunn i at området allerede er tatt i bruk til akvakultur.   

3. Bakgrunn for søknaden er at dagens plassering av anlegget har gitt lokaliteten en dårlig 

miljøtilstand. Tidligere strømmålinger og undersøkelser har i noen tilfeller ikke vært 

tilstrekkelig for å avklare hvor mye en lokalitet tåler, og situasjonen i Laksefjorden har 



Postadresse: Besøksadresse: 

  Telefon: 97 99 09 04 

9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks:  

ført til at flere lokaliteter har dårlig miljøtilstand. Dette finner Lebesby kommunestyre 

beklagelig, og kommunestyret oppfordrer SalMar til å gjennomføre grundigere 

undersøkelser for å forsikre seg om at ønsket lokalitet ved Hovdenakken vil tåle en 

produksjon på 3600 tonn MTB. Samtidig ser kommunen at SalMar har store 

utfordringer med utsett av tillatt biomasse i Laksefjorden i påvente av ny kystsoneplan, 

og at dette samtykket vil gi en viktig avklaring av videre produksjonskapasitet og behov 

for eventuelt nye lokaliteter.  

4. Ved dette samtykke får SalMar tillatelse til å sende søknaden til ordinær høringsrunde 

og behandling hos kommunen, sektormyndigheter og sluttbehandling hos Finnmark 

Fylkeskommune.  
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