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Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby formannskap er positiv til at avsatte industriområder utredes videre. Det 

gjelder Kunessletta, Skjånesodden, Kalak I og II og Breivika i Kjøllefjord. 

2. Tema som bør utredes er blant annet: 

a. Grunnforhold, ved bruk av tilgjengelig informasjon (eventuelle grunnboringer 

vil man komme tilbake til) 

b. Vannforekomster i nærheten, vurdering av kostnader 

c. Avstand til strømlinjer, vurdering av kostnader 

d. Kulturminner (Kunes og Kalak) 

e. Dybdedata i sjø utenfor lokalitetene 

f. Terrengprofiler for lokalitetene 

g. Værdata/bølger og drag (Breivika) 

3. Formannskapet ber administrasjonen sette i gang arbeidet og avsetter inntil  

kr. 500.000 fra bundet konsesjonsavgiftsfond til dette formålet.  

4. Resultatet fra utredningene legges frem for formannskapet i senere møte.  

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har i høst kjørt en annonsekampanje for ledige industriområder i 

Laksefjorden. Kommunen har leid inn Open Concept for å hjelpe oss å lage materiell med 

bilder og film https://nyarealplan.lebesby.kommune.no/ . Administrasjonen har også vært i 

dialog med andre kommuner, samt fylkeskommunen for å markedsføre våre områder som nå 

er avsatt i vedtatt arealplan, (Kunessletta, Skjånesodden og Kalak I og II). Det er kommet 

noen få henvendelser fra private aktører, og i den forbindelse er i tillegg området i Breivika i 

Kjøllefjord presentert.  

 

Fylkeskommunen har også sendt en henvendelse til kommunen hvor de ønsker å kartlegge 

ledige næringsareal i forbindelse med et mulighetsstudie for produksjon av hydrogen i Troms 

og Finnmark.  

 

Kommunen har avsatt de nye arealene med næringsformål, og alle områder har krav om 

utarbeidelse av reguleringsplan. Det er likevel noen grunnleggende opplysninger som blir 

forespurt før en aktør ønsker å se nærmere på, eller fylkeskommunen kan anbefale, et 

område. 

 

https://nyarealplan.lebesby.kommune.no/


Dette er sentral og grunnleggende informasjon som blant annet: 

 

 Grunnforhold, i første omgang spørsmål om hvilke opplysninger som allerede finnes i 

ulike databaser. (Grunnboringer må komme i neste fase.) 

 Tilgang til ferskvann 

 Tilgang til elektrisk kraft, kapasitet på nett 

 Dybde i sjø utenfor næringsarealet, mulighet for dypvannskai 

 Kulturminner 

 Avstand til lakseførende vassdrag og øvrig produksjon av matfisk og settefisk 

 Størrelsen på arealene, mulighet for utvidelse og avstand til bebyggelse 

 Terrengprofiler på områdene 

 

Noe av dette er greit for administrasjonen å avklare, mens andre tema må det leies inn bistand 

for å utrede. Kommunen har også henvendt seg til fylkeskommunen og Sametinget for å få 

pris på befaring i forhold til kulturminner, noe som gjelder Kunessletta og Kalak, da 

Skjånesodden allerede er befart.  

 

Det er ikke utarbeidet et detaljert budsjett for utredningsarbeidet, men en ramme er satt til  

kr. 500.000.  

 

Vurdering: 

Rådmann mener det er viktig å bruke eksterne og interne ressurser på å utrede tilgjengelige 

næringsarealer for generelle viktige spørsmål. Det er allerede lagt ned en god del arbeid i 

notater og materiell ved bruk av interne ressurser, og vi har hatt en bra 

markedsføringskampanje med bistand fra Open Concept. Men skal vi komme videre i forhold 

til forespurt informasjon trenger vi å hente inn ekstern bistand.  
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