
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 16/900   

Sakstittel:  NY BEHANDLING AV SØKNAD OM SAMTYKKE TIL 

GJENNOMFØRING AV TILTAK ETTER PBL. § 13-1 2. LEDD SALMAR NORD AS  

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kystsoneplanen ble sist rullert i 2008. Etter den tid har det skjedd en stor utvikling både i 

fiskeri- og havbruksnæringa, og oppdrettsaktiviteten har økt betydelig i kommunen. Det 

er derfor nødvendig at arbeidet med rullering av kommunens planverk inkludert 

kystsoneplanen prioriteres. Samtidig vil det i påvente av kystsoneplanen være en urimelig 

belastning for SalMar Nord AS å ikke kunne utnytte sine konsesjoner i Laksefjorden.  

2. Med bakgrunn i dette gir Lebesby kommunestyre, jfr. Plan- og bygningsloven  

§ 13 – 1, 2.ledd, samtykke til at SalMar Nord AS kan sende inn og få behandlet sine 

søknader om nye midlertidige lokaliteter i Skjellvika og Nordmannspynten, som 

erstatning for lokalitetene i Mårøyfjord og Eidemolla (Torskefjord). Samtykke til tiltak 

gjelder kun ansøkte lokaliteter, og midlertidig forbud mot tiltak jfr. PS 13/15 fra 

24.6.2015 vil fortsatt være gjeldene. 

3. Dersom sektormyndighetene finner grunn til å godkjenne omsøkte lokaliteter, ber 

kommunestyret om at Finnmark Fylkeskommune gir SalMar Nord AS midlertidige 

tillatelser fram til ny kystsoneplan er godkjent i kommunestyret, eller til gjeldende 

generasjon med fisk på lokalitetene er slaktet ut. En eventuell tildeling av midlertidige 

lokaliteter skal ikke være førende for arbeidet med arealfordeling i kystsoneplanen. Det 

er et mål at planen skal være vedtatt av kommunestyret innen 30.12.2018. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 Vedtak i sak 15/232 PS 31/15. 

 Søknad fra SalMar Nord AS om dispensasjon fra bygge- og delingsforbudet.  

 Tilleggsinformasjon i forbindelse med søknad om dispensasjon fra SalMar, datert 

8.6.2016. 

 Brev fra Velforeningen Mårøy Vel sendt 3.6.2016 vedr. sak 55/2016 i møte i Lebesby 

formannskap den 6.6.2016.  

 Brev sendt fra Veronje Ingebrigtsen (på vegne av 22 personer) sendt 6.6.2016 til 

formannskapet i Lebesby med innsigelse til sak 16/900. 

 Vedtak fra Kjøllefjord Fiskarlag sendt 6.6.2016 til formannskapets og kommunestyrets 

medlemmer. 

 Brev sendt fra Line Kalak (på vegne av 24 personer) sendt 21.6.2016 til kommunestyrets 

representanter med innsigelse mot Salmars søknad.  

 Brev fra Samediggi/Sametinget datert 20.6.2016 vedr. kommunestyresak 21/2016 til 

kommunestyrets medlemmer. 

 Brev fra Fiskarlaget Nord datert 18.6.2016 til ordfører og kommunestyret angående 

søknad om unntak fra bygge- og delingsforbudet. 

 Klage fra Mårøy Vel datert 29.6.2016. 



 Brev fra Lebesby kommune til Fylkesmannen datert 3.11.2016 angående klage fra Mårøy 

Vel (uten vedlegg). 

 Brev fra Fylkesmannen i Finnmark datert 7.12.2016 angående lovlighetskontroll og 

opphevelse av vedtak i sak 21/16.  

 Brev fra Fylkesmannen i Finnmark datert 8.12.2016 angående klage fra Mårøy Vel.  

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

 

Denne saken kommer på ny til behandling i kommunestyret da en av representantene fra 

behandlingen i kommunestyret i juni ble kjent inhabil og Fylkesmannen i brev av 7.12.2016 

opphevet vedtaket som ble gjort i PS 21/16. Dermed er saken til ny behandling og 

saksfremlegg er i hovedsak lik forrige saksfremlegg, men med noen justeringer og 

beskrivelse av hva som er skjedd i saken i mellomtiden.  

 

I dette saksfremlegget er også begrepet «dispensasjon» byttet ut med «samtykke til tiltak» 

som er den riktige benevnelsen i denne saken som behandles etter Plan- og bygningslovens 

(PBL) § 13-1. Ved feilaktig bruk av begrepet «dispensasjon» kan det forveksles med 

behandling av dispensasjon etter § 19 i PBL. Behandling av dispensasjon fra plan- og 

bygningsloven har andre krav til seg enn et samtykke til tiltak etter § 13-1.  Der kommunen 

selv har innført et forbud etter PBL § 13-1, skal behandling av søknad om å oppheve forbudet 

og samtykke til tiltak behandles etter § 13-1 og ikke § 19 i PBL.  

 

Midlertidig forbud og samtykke 

Lebesby kommunestyre vedtok i møte den 24.06.2015 (sak 15/232, PS 31/15) et midlertid 

forbud mot tiltak i sjø, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1. Begrunnelsen var at 

dette ble gjort i forbindelse med revidering av kommunens kystsoneplan.  

 

I saksfremlegget (sak 15/232) skrev saksbehandler:  

«Midlertidig bygge- og delingsforbud brukes mest som en nødløsning for å stanse 

gjennomføring av tiltak som det søkes om og som det ikke finnes holdbar hjemmel til å nekte. 

Det er selvsagt en forutsetning at tiltaket er uønsket. Etter at forbudet er nedlagt vil den som 

ønsker å gjennomføre tiltak kunne søke kommunen om samtykke. Det kan selvsagt tenkes 

mange former for tiltak som ikke vil vanskeliggjøre planleggingen slik at samtykke bør gis. 

Slik søknad regnes ikke som dispensasjonssøknad.» 

 

Plan- og bygningslovens § 13-1 er tatt med under:  

 

§ 13-1. Midlertidig forbud mot tiltak 

Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny 

planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § 1-6 og 

andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før planspørsmålet 

er endelig avgjort. 

 

Selv om det er innført et midlertidig forbud mot tiltak, kan kommunen gi et samtykke til at 

tiltak som er nevnt i 1. ledd likevel kan gjennomføres. Dersom kommunestyret ønsker å åpne 

opp for at SalMar kan søke om disse to nye lokalitetene, kan § 13-1, 2. ledd benyttes:  

Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det 

etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. 



 

SalMars søknad 

SalMar Nord AS har i dag to lokaliteter i Laksefjorden som de ønsker å fase ut. Det gjelder 

Mårøyfjord og Eidemolla (Torskefjord). Dette er gamle lokaliteter som ikke er tilpasset 

dagens drift av oppdrettsanlegg. SalMar ønsker derfor å erstatte disse to lokalitetene med 

Skjellvika og Nordmannspynten. Vedlagte søknad fra SalMar beskriver nærmere hvilke 

planer SalMar har og der er også kart som viser nøyaktig hvor de nye lokalitetene er planlagt.  

 

Kommunestyret gav i vedtak PS 21/16 i juni samtykke til at SalMar Nord AS kunne søke om 

disse to nye midlertidige lokalitetene, og dermed sendte SalMar inn søknadene til Finnmark 

Fylkeskommune for ordinære søknadsbehandling. Finnmark Fylkeskommune mottok 

søknadene med alle vedlegg som omhandler kart, planer, strømmålinger, miljørapporter mm. 

De ble videre sendt til kommunen den 5.7.2016, som la sakene til høring på kommunens 

hjemmeside i perioden 20.7.-9.9.2016. Dersom samtykke nå blir gitt i kommunestyret, vil 

søknadene også komme til behandling. Så skal de videre til sektormyndighetene, før den 

tilslutt går til behandling hos Finnmark Fylkeskommune som gjør endelig vedtak i saken. I 

forbindelse med behandlingen av søknadene, skal lokaliseringskommunen uttale seg og gjøre 

rede for forholdet til «kommunale planer og interesser». I den forbindelse skal også 

innkomne høringsuttalelser i perioden 20.07-9.9. legges ved. Denne behandlingen vil skje i 

samme kommunestyremøte dersom samtykke til tiltak blir gitt.  

 

Lovlighetskontroll av habilitet 

Etter kommunestyrets vedtak i juni, kom det inn en forespørsel om lovlighetskontroll av 

habiliteten til en av kommunerepresentantene. Denne saken kom til ny behandling i 

kommunestyret den 1.11.2016, før saken gikk til Fylkesmannen for andre gangs behandling. 

Fylkesmannen mener at en av representantene er inhabil, og har opphevet vedtak PS 21/16 

fra 22.6.2016, se brev som ligger som vedlegg til saken.  

 

Klage fra Mårøy Vel 

Etter kommunestyrets vedtak i juni, kom det også inn en klage fra Mårøy Vel på 

saksbehandlingen, se eget vedlegg. Fylkesmannen i Finnmark har ikke gitt Mårøy Vel 

medhold i sin klage på saksbehandlingen, jfr. brev fra Fylkesmannen som ligger vedlagt 

denne saken. 
 

Øvrige innspill  

I forbindelse med behandlingen av samtykke etter PBL § 13-1 2. ledd i kommunestyret i juni, 

kom det inn mange innspill til saken. Disse ble lagt som vedlegg til saken i juni og ligger 

også med her som vedlegg. Det er innspill fra Kjøllefjord Fiskarlag, Fiskarlaget Nord, Mårøy 

Vel, hytteeiere og sjølaksefiskere (i området Kifjord-Vika-Nordmannset) og Sametinget. I 

hovedsak inneholder innspillene bekymring for virkningene av oppdrett, at dette vil gå ut 

over andre interesser og at kommunestyret ikke må gi slikt samtykke før ny kystsoneplan er 

vedtatt. Det var også krav om at søknaden om samtykke skulle vært på høring i forkant av 

behandlingen i juni. Men i følge PBL § 13-1 2. ledd, er det ikke krav om høring i forkant av 

behandlingen av samtykke. Slik høring skjer i forbindelse med den ordinære 

søknadsbehandlingen etter «forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av 

akvakultursøknader». I den forbindelse skal også kommunen gjøre rede for forholdet til 

kommunale planer og de ulike interessene i kystsonen.     
 

Vurdering: 

 



Dagens kystsoneplan ble vedtatt i 2008 og var den gang et avklart dokument som var 

fremforhandlet mellom ulike interessegrupper. Siden den gang har det skjedd en stor 

utvikling både innen fiskeri- og havbruksnæringa, og arealkonfliktene har tiltatt. 

Kystsoneplanen har noen begrensninger, og etter hvert som næringene har endret seg, er det 

et stort behov for rullering. Utfordringen er blant annet at det kun er avsatt områder til 

«akvakultur» og til «flerbruksområde». I flerbruksområdene kan også akvakultur tillattes, 

dersom det ikke finnes tungtveiende grunner for å avslå. I kystsoneplanens verbaldel står det: 

 

«Flerbruksområder»: De sjøområdene i kommunen som ikke er båndlagt for akvakultur, 

er flerbruksområder. I praksis betyr dette at bruken av disse arealene kan fortsette som før, 

og er åpne for alle arealbruksinteresser. Det vil imidlertid måtte gjøres individuell avklaring 

om bruk av område med alle særinteresser og sektormyndigheter.»  

 

Kommunestyret besluttet i sak 15/232 (PS 31/15) å vedta et midlertidig forbud mot tiltak i 

sjø, slik at kommunen kan ha kontroll med hvilke saker man ønsker å ta til politisk 

behandling. Dette ble gjort i påvente av arbeidet med ny kystsoneplan, en prosess hvor alle 

brukere og involverte parter blir hørt i forbindelse med planleggingen av kystsonen. Når en 

ny kystsoneplan foreligger, vil bruken av sjøarealene i kommunen være avklart og dermed vil 

søknadene om oppdrettslokaliteter få en enklere behandling.  

 

Imidlertid er arbeidet med rullering av kommunens planverk, inkludert kystsoneplanen, 

forsinket. Det ble derfor i sommer tilsatt en kommuneplanlegger i 2 års engasjement. 

Planprogrammet for ny kommuneplan 2018-2035 er utarbeidet, og har ligget ute til høring. I 

tidsplanen der står det at ny kommuneplan skal være ferdig innen utgangen av 2018. Det står 

videre: «Tidsplanen tar ikke høyde for større innsigelsesprosesser eller andre forsinkelser som 

flere hørings-/offentliggjøringsrunder. Beskrevet opplegg må derfor anses som en ”best case” 

tidsramme». I påvente av ny kystsoneplan mener administrasjonen at det er uheldig at SalMar 

ikke kan benytte sine konsesjoner og sitt produksjonsvolum i Laksefjorden.  

 

Nå som vedtaket fra kommunestyret i juni (PS 21/16) er opphevet, skal denne saken til ny 

behandling i kommunestyre. Dersom samtykke ikke blir gitt, vil heller ikke SalMar få 

behandlet søknadene hos kommunen og sektormyndighetene. Om samtykke blir gitt, vil 

søknadene som omhandler Skjellvika og Nordmannspynten bli behandlet og kommunestyre 

vil komme med en uttalelse. I forbindelse med kommunens uttalelse skal det blant annet 

gjøres rede for forholdet til kommunale planer og interesser (som blant annet fiskeri-

interesser). Skulle forholdene ligge til rette utfra vurderinger gjort hos Mattilsyn, 

Fylkesmannen, Kystverket, Sametinget, Fiskeridirektoratet og Finnmark Fylkeskommune, vil 

SalMar høyst sannsynlig bli innvilget de nye lokalitetene som erstatning for de to gamle. 

Finnmark Fylkeskommune kan innvilge midlertidige lokaliteter i påvente av 

kystsoneplanleggingen.  

 

Rådmannen innstiller på at samtykke bør gis slik at SalMar kan få behandlet søknadene som 

omhandler Skjellvika og Nordmannspynten. Det er positivt om gamle og dårlige lokaliteter 

kan byttes ut mot nye og mer bærekraftige lokaliteter, under forutsetning av at de nye 

lokalitetene godkjennes av sektormyndighetene. Det dreier seg ikke om nye konsesjoner, men 

nye lokaliteter som vil sikre dagens eksisterende og tillatte produksjon og gi en økning i 

antall ansatte på om lag 6-7 personer. To midlertidige lokaliteter vil etter rådmannens syn 

ikke vanskeliggjøre planleggingen av kystsonen. Dersom kommunestyret i denne 

behandlingen ikke gir et samtykke, vil søknadene fra SalMar ikke komme til behandling i 



samme kommunestyre, og sakene avsluttes fra kommunens side inntil ny kystsoneplan 

foreligger.  

 

Denne saken har tatt lang tid fra søknaden om samtykke etter PBL § 13-1, 2. ledd ble sendt 

den 20.5.2016 og søknaden om lokalitet i Skjellvika ble sendt fra fylkeskommunen den 

5.7.2016. På grunn av tidsperspektivet og usikkerheten rundt utfallet av denne saken, har 

SalMar måttet gjøre om på sine planer. De vil ikke sette ut smolt i Laksefjorden våren 2017, 

da de er avhengig av nye lokaliteter for å kunne ivareta videre produksjon av 2016- og 2017-

generasjonen, og selskapets planer for utsett av smolt nå er ferdigstilte. De vil derfor trappe 

ned sin virksomhet i Laksefjorden når 2015 generasjonen er slaktet ut vinteren 2017. Dermed 

blir det et «hull» i produksjonen som får betydning for aktiviteten de neste 22-25 månedene. 

De går fra tre arbeidsteam/lokalitetsområder til to (Øyra og Eidsfjorden) hvor 2016-

generasjonen skal produseres frem til slakting vinteren 2018. Det er fortsatt noe uavklart 

hvordan dette påvirker de ansatte lokalt, dette vil bli avklart nærmere påske. Men dette vil 

ramme 6-8 stillinger, dvs. at vikarer får ikke fortsette og noen fast ansatte får tilbud om 

pendling. Nye lærlinger vil heller ikke bli tatt inn foreløpig, i påvente av utfallet i denne 

saken og nytt utsett av smolt våren 2018. Det er imidlertid fortsatt like viktig for SalMar å få 

en avklaring rundt flytting av lokalitetene, for videre planlegging av produksjon og 

sysselsettingen av de lokalt ansatte fra vinteren/våren 2018 og videre.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
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