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Angående søknad om unntak fra bygge – og delingsforbudet KS sak 21/2016
Fiskarlaget Nord har fått denne saken oversendt fra våre medlemmer i Lebesby kommune. Vi
registrerer at til tross for tidligere henvendelser der vi har bedt om å få tilsendt fiskerirelaterte saker
kan vi ikke se å ha mottatt denne til behandling. På vegne av våre medlemmer i Lebesby kommune
ber vi om at denne saken avvises og utsettes i påvente av oppstart av ny planprosess. Begrunnelse
for dette er:

Ø Det er ikke foretatt en KU/ROS av konsekvensene av hva et slikt unntak vil m edføre for
næringsaktørene eller for gyte - og oppvekstområdene for de ulike fiskeslagene

Ø Videre, er det essensielt å påpeke at dispensasjonssøknaden er ikke sendt til høring hos
interessentene og svekker ytte rligere beslutningsgrunnlaget, i sær når det ikke foreligger en
utredning av risiko og konsekvens.

Det er svært uhensiktsmessig og uforutsigbart dersom en aktør får anledning til å opprette nye
lokaliteter uten at andre aktører får anledning til å medvirke slik praksis er i både Forvaltningsloven
og Pla n - og bygningsloven legger opp til . Det er tydeliggjort behov for en langtidsplan som viser
hvordan de ulike næringene skal vies plass og avveiningene av disse hva angår kystsonen i
kommunen.

I søknaden skriver SalMar om sine behov, uten at disse er dokumentert. Er det slik at øvrige
lokaliteter har nådd maks utnyttelse i henhold til tillatelsene? Det er ikke nødvendigvis en
sammenheng mellom b ærekraftig produksjon og nye lokaliteter dersom akt øren har ledig i sine
all erede eksisterende lokaliteter. Denne tilnærmingen båndlegger arealer som andre aktører kan ha
like stor, om ikke mer, nytte av.

Rådmannens innstilling viser til §13 - 1, 2 .l edd i PB; Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i
første ledd blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen.
Vi bestrider rådmannens vurdering all den tid det ikke er garantert hvorvidt dette vil/vil ikke
vanskeliggjøre en planlegging sprosess . Det er en pågående rekruttering til fiskerinæringen og for de
unge entreprenørene som ønsker å prøve seg er det mest økonomisk og praktisk å starte med
mindre fartøy. Disse er avhengig av arealer i ly av vær og vind som fjordene gir. Det er derfor
betenkelig å b ortlove arealer uten en helhetlig tanke for framtidas rekruttering av nye
næringsaktørers arealbehov .
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Fiskarlaget Nord ber kommunen vurdere verdiskapningen og lokal eierskap , der fiskerne står for
egenrisiko ved sitt næringsvirke, mens Sal Mar sine eie re kan listes opp nedenstående. Er det riktig at
interessene til dis se skal veie tyngre enn lokale næringsaktører som bor, arbeider og er aktive
samfunnsborgere i Lebesby kommune?

Med hilsen
Fiskarlaget Nord

Cecilia Rockwell
Rådgiver

Kverva AS 605 00000 53.4%
Folketrygdfondet 8275589 7.3%
Lin AS 2005200 1.77%
State Street Bank And Trust Co. 1970797 1.74%
Pareto Aksje Norge 1716652 1.52%
Odin Norge 1635467 1.44%
The Bank Of New York Mellon 1379131 1.22%
Egne Aksjer 1300000 1.15%
Verdipapirfondet Dnb Norge (iv) 1280097 1.13%
State Street Bank & Trust Co. 813486 0.72%
Pareto Aktiv 722798 0.64%
Storebrand Norge I 614184 0.54%
Rbc Investor Services Bank S.a 492524 0.43%
Schroder International.selection Fd 467809 0.41%
Klp Aksje Norge Indeks Vpf 460736 0.41%
State Street Bank & Trust Company 449271 0.4%
Jpmorgan Chase Bank, N.a 446716 0.39%
The Northern Trust Co. 419783 0.37%
Øvrige Aksjonærer 28349759 25.02%


