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RULLERING AV ORGANISASJONSPLAN 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 030   

Arkivsaksnr.: 12/289   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 45/12 Formannskapet 23.04.2012  
 

Innstilling: 

1. Administrasjonsutvalget vedtar at organisasjonsplan skal rulleres i 2012. 
2. Administrasjonsutvalget vedtar styrings - og arbeidsgruppe slik det fremgår av 

saken. 
3. Administrasjonsutvalget vedtar målet med rulleringen av organisasjonsplan. 
4. Rullert plan skal fremlegges Administrasjonsutvalget, formannskapet og 

kommunestyre høst 2012. 
 

 

Dokumenter: 

Organisasjonsplan vedtatt i 2009 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommunes organisasjonsplan ble vedtatt i 2009, og har ikke vært rullert eller justert 
siden. 

Rådmannen ser at det er nødvendig av hensyn til vårt tjenestetilbud til innbyggerne, 
arbeidsoppgaver og personellressurser, å gjøre endringer innenfor den vedtatte hovedstruktur, 
og vil av den grunn starte rullering av organisasjonsplan vår 2012. 

I arbeidet med ny gjennomgang av organisasjonsplan vil vi forholde oss til 
Arbeidsmiljølovens krav og Hovedavtalens bestemmelser om organisasjonsendringer. 

Sak om rullering av organisasjonsplan skal i følge retningslinjens § 2 pkt 3 for 
administrasjonsutvalget legges frem for utvalget som tar stilling til styrings og arbeidsgrupper, 
fremdrift og mandat. Det foreslås følgende rullering:  

 

      Mål  
Målet med å rullere organisasjonsplan er å balansere ressurser i forhold til oppgaver og 
tjenestenivå i kommunen. 
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     Organisering av arbeidet 
   

  
 

 

      Mandat 
 

1.  Styringsgruppa skal ta stilling til vesentlige endringer i organiseringen, samt legge 
vilkår for videre arbeid i prosjekt/arbeidsgruppa.  

 

2. Prosjektgruppa skal foreslå endringer i organiseringen som bidrar til at målet 
med rulleringen oppfylles. 

 

3. Gruppe for innspill/høring/referanse: Gi innspill, forslag og vurdering når 
prosjektgruppa ber om det. 

 

      Fremdrift 

 
Oppgave Mars Aril Mai Juni Jul Aug Sept okt 

Info ut ---------  --------  ------ -------  ----- 

Polit.beh  ----       

Konst.prosj/oppstart      ----- --------- -------- -------- --------   

Endring/beslutn i FS   ---------      

Høring i 
organisasjon 

   --------- ----    

Vedtak i Adm.     -------    

Innst.i FS      -------   

Vedtak i Ks        ----- 

         

1. Styringsgruppe  
Formannskapet 

2. Prosjektgruppe/arbeidsgruppe: 

Rådmannen, Opplæringssjef, Teknisk sjef, Helse-og 
omsorgssjef, En tillitsvalgt, 

3. Gruppe for innspill/høring/referanse: 

Resten av den utvidende ledergruppa, kontorleder, 
Økonomisjef, avdelingslederne og en tillitsvalgt 
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Konsekvenser for miljøet: 

Ingen konsekvenser for miljøet 

 

Vurdering: 

En regner ikke med at endring av hovedstrukturen (antall sektorer) vil bli tema ved denne 
rulleringen. Det er det som ligger innenfor den enkelte sektor som må vurderes. Kommunens 
intensjoner er å ha en oppegående organisasjon, og da er det viktig at vi har organisert våre 
ressurser på en mest mulig hensiktmessig måte. Det innstilles på at rulleringen av 
organisasjonsplan igangsettes. 
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ØKONOMIRAPPORTERING 3/12 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 150   

Arkivsaksnr.: 12/360   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 46/12 Formannskapet 23.04.2012  
 

Innstilling: 

Formannskapet tar økonomirapportering 3/12 til orientering. 

 

Dokumenter: 

Faktaopplysning: 

Økonomirapproteringen legges fram i møtet 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 

 

Vurderinger gis i møtet 
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REGULERINGSPLANUTKAST TIL FS RP 2022-37 LEBESBY HYTTEOMRÅDE 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: L12   

Arkivsaksnr.: 09/843   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 100/09 Formannskapet 19.06.2009  
PS 56/10 Formannskapet 31.05.2010  
PS 47/12 Formannskapet 23.04.2012  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10 å sende forslag til 
reguleringsplan 2022-37 Lebesby hytteområde på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 
 

 

Dokumenter: 

Sakens dokumenter nr. 1 – 17 
Vedlegg til saksfremlegg: 
- Planbeskrivelse med 4 vedlegg 
- Plankart 
- Bestemmelser 
 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune vedtok 19.06.2009 (PS 100/09) å starte opp med reguleringsplanarbeid 
for et område for fritidsboliger i Lebesby. Planprogram ble fastsatt av formannskapet 
31.05.2010 (PS 
56/10). Teknisk etat i samarbeid med utviklingsavdelinga har utarbeidet et planutkast. 
 

Konsekvenser for miljøet: 

Se planbeskrivelse. 

 

Vurdering: 

Planutkastet vil være et godt grunnlag for etablering av tomter for fritidsboliger i Lebesby. 
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REGULERINGSPLANUTKAST RP 2022-38 KUNES HYTTEOMRÅDE 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: L12   

Arkivsaksnr.: 09/844   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 101/09 Formannskapet 19.06.2009  
PS 57/10 Formannskapet 31.05.2010  
PS 48/12 Formannskapet 23.04.2012  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10 å sende forslag til 
reguleringsplan 2022-38 Kunes hytteområde på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 
 

Dokumenter: 

Sakens dokumenter nr. 1 – 18 
Vedlegg til saksfremlegg: 
- Planbeskrivelse med 4 vedlegg 
- Plankart 
- Bestemmelser 
 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune vedtok 19.06.2009 (PS 101/09) å starte opp med reguleringsplanarbeid 
for et område for fritidsboliger i Kunes. Planprogram ble fastsatt av formannskapet 
31.05.2010 (PS 
57/10). Teknisk etat i samarbeid med utviklingsavdelinga har utarbeidet et planutkast. 
 

Konsekvenser for miljøet: 

Se planbeskrivelse. 

 

Vurdering: 

Planutkastet vil være et godt grunnlag for etablering av tomter for fritidsboliger i Kunes. 
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REGULERINGSPLANUTKAST RP 2022-41 LEBESBY SKISKYTTERARENA 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: L12   

Arkivsaksnr.: 09/1543   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 146/09 Formannskapet 01.12.2009  
PS 62/10 Formannskapet 31.05.2010  
PS 49/12 Formannskapet 23.04.2012  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10 å sende forslag til 
reguleringsplan 2022-41 Lebesby skiskytterarena på høring og legge det ut til offentlig 
ettersyn. 
 

Dokumenter: 

Sakens dokumenter nr. 1 – 17 
Vedlegg til saksfremlegg: 
- Planbeskrivelse med 4 vedlegg 
- Plankart 
- Bestemmelser 
 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune vedtok 01.12.2009 (PS 146/09) å starte opp med reguleringsplanarbeid 
for et område for skiskyting i Lebesby. Planprogram ble fastsatt av formannskapet 
31.05.2010 (PS 58/10). Teknisk etat i samarbeid med utviklingsavdelinga har utarbeidet et 
planutkast. 
 

Konsekvenser for miljøet: 

Se planbeskrivelse. 

 

Vurdering: 

Planutkastet vil være et godt grunnlag for etablering av skiskytterarena m.m. i Lebesby.  
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SØKNAD OM BOLIGTOMT I LEBESBY KOMMUNE 

KENT ANDREAS HANSEN 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: L83 &56  

Arkivsaksnr.: 11/518   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 101/11 Formannskapet 25.08.2011  
PS 126/11 Formannskapet 07.11.2011  
PS 35/12 Formannskapet 29.03.2012  
PS 50/12 Formannskapet 23.04.2012  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune avslår søknad om dispensasjon fra reguleringsplanene 2022-03 Galgenes 
og 2022-32 Kjøllefjord for etablering av boligtomt i friområde. 

Avslaget begrunnes med at omsøkte områder er betegnet som aktsomhetsområde i forbindelse 
med fare for snø- og steinskred. Bygging i sikker avstand fra området vil komme i konflikt 
med eksisterende gang- og sykkelvei. 

Søker kan ta kontakt med teknisk etat for informasjon om ledige boligtomter i Kjøllefjord. 

 

Innsynsrett 

Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18. 

 

Klagerett 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 
sendes Lebesby kommune. 

Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse. 

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de 
grunner som anføres klagen. 

 

 

Vedtak: 

25.08.2011.1 Saken  sendes tilbake til administrasjonen. 

Begrunnelse: 

- Vurdere behov for reguleringsplan i enden av Breivikvegen 
- Vurdere kostnader ved vann og avløp 
- Vurdere alternativene i saksframlegget. 

 
07.11.2011 Saken utgår. 
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29.03.2012 Saken utsettes til 12. april. 

 

 

Dokumenter: 

Søknad om dispensasjon med kart 

Saksfremlegg første gangs behandling 

Vedtak PS 101/11 

 

Faktaopplysning: 

Kent Andre Hansen søker om dispensasjon fra reguleringsplan 2022-03 Galgenes og 2022-32 

Kjøllefjord, for etablering av boligtomt i et område som er betegnet i plan som offentlig 

friområde. 

Formannskapet behandlet søknaden 25.08.2011. Saken ble sendt tilbake til administrasjonen 
med anmodning om vurdering av behov for regulering, vurdering av kostnader for vann/avløp 
og vurdere alternative løsninger. 

Saken fremmes på nytt til formannskapet med nye momenter vedrørende skredfare. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

 

Vurdering: 

Teknisk etat har vurdert momenter fra formannskapets vedtak og befart området, samt 
innhentet skredfaredata. 

Det foreligger nå bedre kartdata for områder med skredfare. Omsøkt område er ikke 
karakterisert som fareområde, men har betegnelsen aktsomhetsområde. 

Mulig fare for snø- og steinskred er vurdert som liten, men kommunen kan komme i en 
situasjon der det blir krav om skredsikring - noe som er svært kostnadskrevende. 

Bygging i sikker avstand vil være i konflikt med eksisterende gang- og sykkelvei. 
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SØKNAD OM TOMTER, UTVIDELSE AV TOMT OG FORFALLEN KAI PÅ 
"HOLMEN", VEIDNESKLUBBEN - LYDER FISK AS 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: L83   

Arkivsaksnr.: 12/301   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 51/12 Formannskapet 23.04.2012  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir tillatelse til opprettelse av 4 matrikkelenheter (nr. 1 – 4) fra 
eiendommene GID 5-7 og GID 5-9 på Veidnesholmen, jfr. søknad etter Plan- og 
bygningsloven § 20-1. Tiltak på eiendommene må være i henhold til reguleringsplan. Det 
tillates ikke etablering av boenheter i område for industriformål. 

 

Lebesby kommune gir tillatelse til opprettelse av matrikkelenhet for etablering av boenheter 
(nr. 5). 

 

Tiltak på eiendommene må søkes godkjent etter Plan- og bygningsloven. 

 

Lebesby kommune gir festerett til Lyder Fisk AS for de fradelte parsellene mot en festeavgift 
på kr 10,- / m2 med en avkastning på 8 % pr år – dette vil utgjøre for nye eiendommer (nr. 1 - 
4) og eksisterende eiendom (GID 5/28) kr. 16 760,- pr. år. 

Festeavgiften kan endres første gang i 2014. Deretter hvert tiende år. Festeretten gis for 40 år. 
Kommunen kan si opp festeforholdet hvis ikke eiendommene eller deler av eiendommene tas i 
bruk til formål i henhold til reguleringsplan innen 5 år etter inngått festekontrakt, og hvis bruk 
av eiendommene til formål i henhold til reguleringsplan opphører. 
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Omsøkte områder nr. 1 – 4 og nr. 5 (ikke omsøkt) 

 

 

 

Innsynsrett 

Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18. 

 

Klagerett 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 
sendes Lebesby kommune. 

Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse. 

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de 
grunner som anføres klagen. 

 

Dokumenter: 

Dok 12/301-1 Søknad om tomter  

- Vedlegg 1 Situasjonskart 
- Vedlegg 2 Forretningsplan 

Dok 12/301-2 Foreløpig svar   

 

Faktaopplysning: 

Lyder Fisk AS søker om flere tomter på Veidnesholmen. Eiendommene det søkes på ligger 
innenfor reguleringsplan for Veidnesholmen. 
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Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

 

Vurdering: 

Søknaden er i tråd med gjeldende reguleringsplan, med unntak av område 2 der det søkes om 
industri- og boligformål. Det bør ikke gis tillatelse til boligformål i industriområdet. Boliger 
kan oppføres i område 5. 
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KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012 - 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 140   

Arkivsaksnr.: 11/370   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 75/11 Formannskapet 07.06.2011  
PS 25/11 Kommunestyret 22.06.2011  
PS 161/11 Formannskapet 09.12.2011  
PS 93/11 Kommunestyret 15.12.2011  
PS 52/12 Formannskapet 23.04.2012  
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommune  vedtar å legge ut  kommunal planstrategi 2012 til offentlig ettersyn 
til 21.mai 2012. 

2.  Vesentlige innspill eller kommentarer tas videre til Kommunestyret. 
 

 

Saksutredning: 
Dokumenter:  

• Plan- og bygningsloven § 10-1 

• Utkast til Planstrategi (vedlegg) 

• Varsel til regionale myndigheter om oppstart  

• Oversikt over hovedkommentarer fra regionale myndigheter i forbindelse med varsel 
om oppstart av arbeidet med planstrategier. 

 

Sakens bakgrunn: Saken legges frem med bakgrunn i PBL § 10-1 

 

Faktaopplysning:  

 

1) Oppstarten: Vedtak om igangsetting av kommunal planstrategi er gjort i 
kommunestyret den 22.06.2011, PSSAK 25/11 og 15.12 1 PSSAK 93/11 

2)  Arbeidsdokumentet: Forslaget til Kommunal planstrategi er utarbeidet i 
sammenheng med at det har vært avholdt planseminar og det har vært innspillsmøter. 

3)  Innspillene (fra regionale myndigheter).  Informasjon og invitasjon til innspill ble 
sendt nabokommuner og regionale myndigheter - Det er laget en oppsummert 
fremstilling av hovedtrekkene i de innspill vi fikk (se vedlagte oversikt i 
saksframlegget). 

4) Oppbyggingen av kommunal planstrategi: Plan- og bygningsloven § 10 – 1 er fulgt 
med hensyn til hva en skal ha med i en planstrategi. 

 

 



  Sak 53/12 

 

 Side 16 av 20   

 

Kommunal planstrategi skal i følge plan- og bygningsloven ligge til offentlig ettersyn i 4 uker 
før endelig behandling i kommunestyre.   

 

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012 - INNKOMNE INNSPILL  

Avsender Innspill (i hovedtrekk)  Kommentar fra 
administrasjon 

Forsvarsbygg Forsvarsbygg har ikke store interesser i området, og har derfor ingen 
kommentarer. 

Ok 

Statens vegvesen Det anbefales at Kommuneplanens arealdel revideres i innværende 
kommunestyreperiode. Viktig å ha en oppdatert 
Trafikksikkerhetsplan. 

Er allerede tatt med som en 
strategi. 

 

Fiskeridirektoratet Har gjennomført en større fiskerikartlegging i hele fylket. Det er 
dermed en oppdatert versjon av temakart som kan legges til grunn 
når arbeidet med arealplanrevisjon påbegynnes.  Revisjon av 
kystnære fiskeridata er ferdig 2012.  

Opptatt av at en i hovedtrekkene i langsiktig arealplanstrategi tar 
hensyn til fiskeri – og havbruksinteresser.  Spesielt er en opptatt av at 
registrerte interesseområder ivaretas i fastsettelsen av retningslinjer 
for langsiktig arealbruk. 

En vil ta hensyn til 
innspillene i forbindelse 
med rullering av arealplan 
for kystsonen 

Kystverket Troms og 
Finnmark 

Tidligere havnedistrikt er blant annet opphevet.  Det vises videre til 
Vei leder: ”Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging”. 

Kystverket viser til rapport om maritim infrastruktur på Svalbard, i 
Finnmark, Troms og Nordland ”mulige farleder for store skip” er 
Laksefjord nevnt, Kifjord er blant annet nærmere beskrevet som 
mulig indre led, med roligere farvann i havneområde. Flere områder i 
Laksefjord har potensial for etablering av større havneanlegg og 
ankringsområder. Andre kjente maritime utfordringer kommunen 
måtte ha bør også tas med så tidlig som mulig i den kommunale  
planleggingen. 

Kystverket viser videre til et møte den 13.03.2012, som en del av 
kommunale planstrategien, hvor det blant annet ble gjennomgått flere 
forslag til havneutvidelse i Kjøllefjord, og hvor kystverket kom med 
innspill til planprosessen. 

 

 

Havneplan er allerede under 
rullering. En vil videre ta 
hensyn til Kystverkets 
innspill i forbindelse med 
fremtid rullering av 
kystsoneplan. 

Fylkesmannens 
Miljøvernavdeling 

- Fylkesmannen kommenterer at rullering av kommuneplanens 
arealdel som startet i 2006 stoppet opp. - Fylkesmannen mannen 
viser også til at vi ikke har rullert kommuneplanens samfunnsdel, noe 
som ble gjort allerede i 2007. -Fylkesmannen viser til kommunens 
ansvar i forbindelse med nasjonale jordvernlov nås gjennom 
planlegging og forvaltning lokalt.  - Det vises til hovedelementer i ny 
folkehelselov som trådte i kraft. Utfordringer i forhold til folkehelse 
skal synliggjøres i kommunens planstrategi. - Fylkesmannens skriver 
at vi ikke har vedtatt klima og energiplan, men det er altså gjort.  

 Fylkesmannen mener det er viktig at kommunen prioriterer å 
rullere Kommuneplanens arealdel og kommuneplanens 
samfunnsdel den inneværende kommunestyreperiode.  

Det må være en rutine på at 
viktige vedtak, blant annet 
som plandokumenter, 
sendes Fylkesmannen til 
orientering. 

Øvrige forhold som 
beskrives er allerede tatt 
hensyn til. 

Reindriftsforvaltning-
en 

Viser til deres brev av 28.02.2012 og vil med dette be om utsatt 
høringsfrist til 13. april. Begrunnelsen til dette er ressursmangel på 

kontoret.Dearv./Mvh.Berit Anita N. BuljoBerit Anita N. BuljoBerit Anita N. BuljoBerit Anita N. Buljo    

Gitt beskjed om at de kan 
ettersende eventuelle 
innspill. 
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Ráđđeaddi/Rådgiver/Nubbinjođiheaddji/Nestleder 

 

Vurdering: 

Det er viktig at Formannskapet sier noe om dokumentet, blant annet om det er riktige 
prioriteringer som er gjort i forhold til planstrategien. Er utfordringene slik vi har beskrevet, 
eller er det også andre utfordringer.  Det er viktig at vi kan få dokumentet gjennomdrøfta i 
møte den 23.april før vi sender det til offentlig ettersyn. 

 

Eventuelle innspill som kommer i forbindelse med høringen tas med dersom det er av 
vesentlig betydning og ikke ligger i dokumentet fra tidligere. 

 

 Det skal sendes ut informasjon / annonsering om at plandokumentet er lagt ut på ulike steder i 
kommunen, og det må også opplyses om hva fristen er for innspill er.   Det innstilles på at 
dokumentet legges ut og at fristen blir 21.mai. 
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OMLEGGING AV SKUTERLØYPE 12 I LEBESBY KOMMUNE 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01   

Arkivsaksnr.: 12/340   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 53/12 Formannskapet 23.04.2012  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune ønsker ikke omlegging av scooterløype 12 som omsøkt fra 
reindbeitedistrikt 14. 

Begrunnelse: 

- Løypa ble lagt i nåværende trasé i 2008 uten innsigelser fra reindrifta. 
- Trafikken i denne løypa er marginal. 
- Korsnesvannet er et populært utfartsområde for befolkningen lokalt. 

 

 

Reinbeitedistrikt 14 har i sak 12/2012 anmodet om at scooterløype nr 12 legges tilbake i 
samme trase som den hadde før omleggingen  av løypenettet i 2008. 

Begrunnelsen for dette er at deler av løypa nå går igjennom et viktig vårbeiteområde. I denne 
perioden av året er reinen ofte i dårlig kondisjon og bør ikke utsettes for unødig stress. 

 

Scooterløype 12, (forlengelse av løype 9), starter på Kunes og går helt ut til Veidnes. 

I 2008 ble løypa lagt om slik at den nå går via Korsnesvann. (Gargovann – Korsnesvann – 
Libmejavri). 

Reindrifta anmoder om at man legger traseen tilbake til den gamle løypetraseèn, 
(Gargovann – Namahis – Rakkujavri – Libmejavri). 

 

Dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Reinbeitedistrikt 14 har sommerbeite nord for fv 98, (Børselvfjellet), i perioden fra 1. April til 
15.  November. De siste årene har imidlertid området blitt benyttet som helårsbeite. 

Dersom løypa blir lagt tilbake i traseen fra før 2008, vil man ikke kunne komme til 
Korsnesvann som er et attraktivt vann for befolkningen på Kunes. 

 

 

 

Vurdering: 
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Fylkesmannen kan etter anmodning fra reindrifta stenge, eller legge om deler av en løype i 
kortere eller lengre perioder. Dersom Lebesby kommune velger å avvise anmodningen om å 
legge om løypa permnent, som omsøkt,  løper man en viss risiko for at dette vil skje. 

Forslaget har vært sendt på høring til Kunes bygdelag og Kunes opplevelser og handel a/s. 

Bygdelaget har ikke svart på henvendelsen. Kunes opplevelse og handel ønsker ikke at man 
foretar omlegging av løypa. Dette begrunnes med at trafikken er marginal og strekker seg over 
en forholdsvis kort periode på ettervinteren. Korsnesvannet er dessuten et populært 
utfartsområde for befolkningen lokalt.  

Scooterløype 12 ble i 2008 lagt om etter forslag fra Kunes bygdelag. Reindrifta hadde den 
gang ingen innsigelser mot denne omleggingen. 
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HØRING FLYRUTER 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: N40 &13  

Arkivsaksnr.: 12/361   
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Innstilling: 

Lebesby kommune høringsuttalelse flyruter: 

Lebesby kommune har ved flere anledninger kommet med innspill til endringer, men 
registrerer at dette ikke har blitt hensyntatt, og at flyrutene er stort sett uendret gjennom et tiår 
og vel så det. På denne tiden har reisemønstret endret seg og behovet for en mulighet å reise til 
Alta og Vadsø/Kirkenes om morgenen, uten å fly ”land og strand rundt” er blitt enda mer 
aktuell.  

Alta har vokst som senter i Finnmark, Kirkenes utvikler seg til å bli viktig næringspunkt i øst, 
nytt sykehus der blir viktig for vår region. Videre har nye flyselskaper etablert ruter til/fra 
Kirkenes og Alta (les Norwegian), mens tilknytingene fra Mehamn bare passer med SAS sine 
ruter (som eier dagens operatør på kortbanenettet)   

Vi ber innstendig om at våre relativt beskjedne innspill blir tatt med denne gangen. 

Dette kan løses ved å legge inn Alta i rute 933 slik at den går  Kirkenes – Vadsø - Mehamn – 
Honningsvåg – Alta – Hammerfest – Tromsø.  Ved en slik ruteendring vil reisende fra 
Mehamn og resten av Øst Finnmark kunne nå SAS morgenflyet fra Alta. Det vil igjen bedre 
kapasiteten på strekningen Hammerfest – Tromsø. 

 

Videre ønsker vi at rute 930 skal anløpe Mehamn, slik at vi får en forbindelse østover om 
morgenen. Denne ruten flyr allerede over Mehamn på sin tur østover til Vadsø og Kirkenes. 

 

Dokumenter: 

Epost fra Finnmark fylkeskommune 

 

Faktaopplysning: 

Det er ingen endringer i forhold til dagens ruteprogram.  

 

 

Vurdering: 

Det er vel ikke realistisk å forvente de store endringene, men vi bør forsøke å få en forbindelse 
til Alta (og videre sørover) om morgenen og en reisemulighet østover om morgenen. 

 


