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LEBESBY KOMMUNE 
Planbeskrivelse til Detaljregulering for Friarfjordvannet til 
utløp Friarfjorden. 

 

Planident: 2022201401 

Dato: 15.04.15 

Revidert: 

 

 

Innholdsfortegnelse. 

 

1. NØKKELOPPLYSNINGER. 

 

Gårds-/ bruks-/ festenummer som inngår i planen:  

      20/11: Friarfjord AS 

      20/1 :  Finnmarkseiendommen 

      19/17: Navaren AS 

      19/1  : Finnmarkseiendommen 

      19/26: Knut Lauritzen 

      19/36: Statens Vegvesen 

      20/1/3: Laksefjord AS 

 

Gjeldende planstatus:  Avsatt som Landbruks-, Natur- og Friluftsområde (LNF),  
    sone A nord for Fv 98, i gjeldende arealplan for Lebesby. I  
    området tillates spedt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse. 

    Sør for Fv 98 avsatt som Landbruks-, Natur- og   
    Friluftsområde (LNF) sone C der det ikke er tillatt med  
    oppføring av bebyggelse.     

 

Forslagsstiller: Laksefjord AS 

 

Plankonsulent: Norconsult AS 

 

Planens hovedformål: Sikring av kvalitet på produksjonsvann for smoltoppdrett, samt  
       utvidelse av næringsareal. 
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Aktuelle problemstillinger: Hensynet til bevaring av kulturminner, desinfisering av 
fiskeutstyr etc., i forbindelse med utøvelse av friluftsliv innenfor planområdet.   
   

Kunngjøring av oppstart: 06.12.14. 

 

2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET. 

 

Formålet med planen 

Formålet med planen er definert slik i reguleringsbestemmelsene: 

«Formålet med planen er å regulere bruken av Friarfjordvannet med tilhørende 
strandsone og utløp på en slik måte at dagens vannkvalitet opprettholdes og 
helst forbedres, og at tradisjonelle aktiviteter innenfor reguleringsgrensene 
samtidig kan utøves, uten bruk av utstyr som kan føre til noen form for 
forurensing av vannet.»  

 

Bakgrunn 

Laksefjord AS, som har drevet landbasert smoltproduksjon ved sjøen i Friarfjorden fra 
1987, og har gjennom denne tiden utviklet produksjonsanlegget i tråd med krav som er 
blitt stilt til slik produksjon. Bedriften ønsker nå å sikre den gode kvaliteten på 
produksjonsvann de har tilgang til, på en slik måte at tradisjonelle aktiviteter innenfor 
planområdet berøres på minst mulig måte. Bedriften ønsker også å sikre seg nødvendig 
areal for utvidelse av produksjonsanlegget ved sjøen. 

 

3. PLANPROSESSEN. 

 

Forhåndskonferanse og med kommunen ble gjennomført den 17.10.14, og med 
Finnmark fylkeskommune og Finnmarkseiendommen den 04.11.14. Sametinget, 
Statens Vegvesen og Fylkesmannen anså det ikke som nødvendig med 
forhåndskonferanse. 

Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt naboer/grunneiere og offentlige og private 
instanser den 16.12.13, og annonsert i Finnmark Dagblad og Finnmarken den 13.12.13. 

Vi legger til grunn at tiltaket/planen ikke utløser krav om konsekvensutredning (KU), jfr. 
vurdering gjort av Lebesby kommune. 

 

4. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE  

    RETNINGSLINJER. 

 

Fylkesplanen 

Det legges til grunn at forslaget ikke er i strid med fylkesplanen. 
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Kommuneplanen 

På plankartet i kommuneplanen er planområdet nord for Fv 98 betegnet som «LNF 
sone A», der spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse er tillatt oppført. 
Kommuneplanen opererer med et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen i 
dette området. 

 

Reguleringsplaner 

Det er den 20.06.14 vedtatt reguleringsplan som bl. a. omfatter eksisterende 
næringsområde ved sjøen, og som grenser til næringsområdet foreslått i foreliggende 
reguleringsplan for Friarfjordvannet. 

 

5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, DAGENS SITUASJON. 

 

Beliggenhet 

Planområdet strekker seg fra bunnen av Friarfjord, sørover langs østsiden av 
Friarfjordelva, og videre til å omfatte både Frarfjordvannet og Badevannet med noe 
strandareal. Avstand til kommunesenteret Kjøllefjord er ca. 120 km, til Lakselv ca. 115 
km, og til Tana bru ca. 95 km. 

 

Planavgrensing 

Planområdet er avgrenset som følger: 

Mot øst  – næringsområde, LNFR-område, Fv 98 

Mot sør  – LNFR-område 

Mot vest  – Fv 98 og Friarfjordelva 

Mot nord -  Friarfjorden 

 

Tilstøtende arealers bruk/status  

• LNFR (Landbruks-, Natur-, Frilufts- og Reindriftsområde)  
• Fv 98 

• Friarfjordelva 

• Friarfjorden 

 

Eksisterende bebyggelse 

Innenfor planområdet finnes ingen bebyggelse, med unntak av eksisterende tekniske 
bygg i tilknytning til demning og vanninntak ved Friarfjordvannet. 

 

Topografi, landskapstrekk 

Landskapet innenfor planområdet nord for Fv 98 ligger i en nordvendt, terrassert helling 
mot Friarfjorden. Terrassene består av løsmasser (grus, sand) og er dannet under 
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havnivå (marin avsetning). Vegetasjon består hovedsakelig av lav og glissen 
bjørkeskog/kratt.  

Sør for Fv 98 åpner landskapet seg gradvis til et større rom, der Friarfjordvannet og 
Badevannet danner «gulvet». I tillegg til disse vannene dannes rommet av fjellknauser 
vekselvis med åpne og flate strandsoner med bekke-/elveløp og myrområder. Høyere 
vegetasjon består hovedsakelig av lavtvoksende fjellbjørk av varierende tetthet, 
avhengig av grunnforhold, eksposisjon og vekstmedium. 

 

Naturmangfold 

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) har følgende formål: 

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske 
prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes 
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 

Innenfor planområdet er det, som nevnt, varierende landskap. Nord for Fv 98 er den  
skogbevokste skråningen mot Friarfjordelva interessant mht. biologisk mangfold. Slike 
soner mot elver og bekker er kjente og viktige habitat for dyre- og fuglearter. 

Denne delen av planområdet grenser både til sjøen og til nedre del av Friarfjordelva til 
utløp i sjøen.  

Ved utløpet av elver som renner gjennom løsmasseområder som dette dannes det 
normalt et elvedelta. Naturtypen er beskrevet slik i Håndbok 13 utgitt av Direktoratet for 
naturforvaltning:  

Elvedelta er en spesiell naturtype med stor artsrikdom av planter og dyr. Ved brakkvannsdelta, der ei elv 
renner ut i sjøen, dannes en overgangssone mellom fersk- og saltvann - noe som skaper spesielt rike og 
produktive økosystemer. Her finnes en rekke arter som nettopp er tilpasset dette brakkvannsmiljøet. 

I tilliggende og vedtatte reguleringsplan fra 2014 er det foretatt godkjent utfylling i 
strandsonen for å gi plass til planlagt utbygging. Hvorvidt dette 
utbyggingsområdet/næringsområdet berører elvedeltaet på noen måte i Friarfjord er 
ikke undersøkt. I databasen Naturbase til Direktoratet for naturforvaltning finnes 
imidlertid ingen registreringer som sier noe om økosystemet eller dets tilstand i 
brakkvannet utenfor elvemunningen, Det er derfor vanskelig å kunne fastslå i dette 
tilfellet om eller i hvilken grad en slik utfylling påvirker økosystemet. 

Sør for Fv 98 inneholder planområdet et stort naturområde som er stort sett uberørt. Det 
eneste inngrepet er tidligere godkjente, kombinerte rørgate og anleggsvei, samt 
tekniske bygg for vanninntak. 

Friarfjordvannet og Badevannet er fiskeførende, og har flere innløpsbekker. I tillegg 
finnes myrer/våtmarksområder i strandsonene som til tider er oversvømmet.  Dette er 
svært attraktive habitater for fugler og dyr. I Naturbase finnes ingen registreringer av 
truede plante, fugle- eller dyrearter i området. Imidlertid er det i henhold til Artskart 
registrert ål i Friarfjordvannet, og denne arten (Anguilla anguilla) er oppført som kritisk 
truet på den nasjonale rødlista for truede arter. 

 

Kulturminner 

Planområdet er under kartlegging mht. samiske kulturminner, og eldre kulturminner, 
som gjennomføres av Sametinget og Finnmark fylkeskommune. Området nord for Fv 98 
er tidligere kartlagt, og det er i dette området kartlagt kulturminner. 
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Vei og trafikkforhold 

Adkomst til planområdets nordlige del, til næringsområdet, skjer via en privat vei som 
har avkjørsel fra Fv 98 i øst, utenfor planområdet. Ved brua på Fv 98 over Friarfjordelva 
er det en eksisterende kombinert vei og rørgate. 

 

Reindrift 

I forhold til reindrift ligger planområdet under Reinbeitedistrikt 13. Eventuelle konflikter 
mht. reindrift og utbygging er ikke kjent.  

 

6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 

Generelt 

Reguleringsplanen omfatter et relativt stort område der arealformålene gjennomgående 
har en klar sammenheng, - sikring av vannkilde > vannforsyningsanlegg/infrastruktur > 
produksjon av smolt/næring, jfr. tidligere beskrivelse av planformål. 

 

Reguleringsformål 

Planforslaget inneholder følgende reguleringsformål: 

• Bebyggelse og anlegg - næringsområde 

• LNFR 1 (Landbruks-, Natur-, Frilufts- og Reindriftsområder), tillatelse til spredt 
bolig- og næringsbebyggelse 

• LNFR 2 – ikke tillatt med bebyggelse 
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

• Hensynssoner 

• Båndleggingssone 

 

Særskilt om Bebyggelse og anlegg 

I områdene for Bebyggelse og anlegg (næring) skal det legges vekt på tilpasning av 
bebyggelse og anlegg i terrenget. Terrengskjæringer og fyllinger skal formes og 
bearbeides/stabiliseres for best mulig tilpasning til landskapet forøvrig. 

 

Særskilt om Landbruks-, Natur-, Friluft-, og Reindriftsområde (LNFR-område) 

I LNFR 1-området er det registrert eldre kulturminner. Dette medfører at oppføring av 
spredt beyggelse og aktiviteter skal tilpasses kulturminner etter 
kulturminnemyndighetenes krav. På plankartet er dette området markert med en 
hensynssone, og nærmere spesifisert som kulturminner.  

I LNFR 2-området er det satt krav om desinfisering av alt utstyr som skal benyttes til 
fritidsfiske (fiskeredskaper, båter, etc.) innenfor dette formålet. 
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Særskilt om Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Dette omfatter både del av fylkesvei, vannforsyningsnett og kombinert formål for 
samferdselsanlegg og teknisk infrastrukturtracéer. 

Tracé for vannforsyningsanlegg gjennom LNFR 1-området skal avklares nærmere med 
kulturvernmyndighetene. 

 

7. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

 

Generelt 

Utbygging av smoltoppdrettsanlegget i Friarfjord ble igangsatt omkring 1986/87, og den 
gang var det ikke krav om reguleringsplan før tiltak. Framtidig utvidelse av virksomheten 
i det foreslåtte næringsområdet vil medføre større bygningsvolum totalt, dvs. utvidelse 
vil henge sammen med allerede etablert anlegg utenfor denne planen.  

Planområdets beliggenhet relativt langt fra annen bebyggelse eller annen planlagt 
aktivitet i dag tilsier at det i utgangspunktet ikke skulle være større konflikter i form av 
f.eks. støy, trafikk, etc.  

Det generelle byggeforbudet i 100 m-beltet fra sjø og vassdrag er vedtatt etter at 
utbyggingen startet. Reguleringsplanen legger opp til at bebyggelse kan oppføres inntil 
5,0 meter fra fyllingsfront i sjø. Dette begrunnes med at de samfunnsnyttige interessene 
ved å etablere et slikt anlegg i strandsonen, i forhold til utenfor 100 m-beltet, er så mye 
større. På grunn av det eksisterende anleggets (utenfor og inntil planområdet) alder og 
investeringer på stedet, har det i denne sammenheng derfor ikke vært tema å vurdere 
en annen lokalisering av utvidelse av anlegget. 

 

Kulturminner 

Innenfor planområdets del nord for Fv 98 er det registrerte lokaliteter av eldre 
kulturminner. Disse er kartfestet og finnes i kulturminnevernets databank. 
Kulturminnemyndighetene undersøker planområdets del sør for Fv 98 sommeren 2015. 

 

Naturmangfold 

Søknad om tiltak skal vurderes etter Naturmangfoldloven, spesielt §§ 8 – 12, hvor 
forvaltningen i sine vedtak plikter å redegjøre for og synliggjøre kunnskapen og 
virkningene ulike tiltak kan få for mangfoldet. § 8 i Naturmangfoldloven beskriver 
kommunens ansvar i forhold til vedtak slik: 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

Databasen Naturbase til Direktoratet for Naturforvaltning er benyttet som grunnlag for 
vurdering av naturmangfold, og kunnskapsgrunnlaget ansees som tilstrekkelig. Det 
finnes ikke registreringer i databasen Naturbase mht. truede naturtyper innenfor 
planområdet. Det er registrert ål i Friarfjordvannet, og denne arten (Anguilla anguilla) er 
oppført som kritisk truet på den nasjonale rødlista for truede arter. Tiltakshaver, 
Laksefjord AS, har hatt konsesjon på regulering av vannstanden i Friarfjordvannet siden 
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2001. Om denne reguleringen har hatt noen innvirkning på bestanden av ål, er ikke 
kjent. 

Som underliggende prinsipp skal det uansett utøves stor grad av aktsomhet i 
forbindelse med planlagte tiltak i området. Ved eventuell usikkerhet omkring forholdet til 
naturmangfold ved utbygging, skal føre-var-prinsippet gjelde, og ansvarlig myndighet 
underrettes. Oppretting av skade ved eventuell miljøforringelse blir belastet tiltakshaver.  

 

 

Estetikk 

Det er lagt vekt på estetikk i forbindelse med inngrepene i landskapet ved etablering av 
nærings- og industrivirksomhet i området. Kombinasjon av kjølig kystklima, betydelig 
vindhyppighet og sparsomt vekstmedium fører normalt til sen gjenvekst i alle skjærings- 
og fyllingsområder. Disse områdene i reguleringsplanen er derfor foreslått bearbeidet 
slik at inngrepene ikke fremstår som sår i landskapet i lang tid etterpå. 

 

Vann og avløp 

Det er tilgang på ferskvann fra en eksisterende vannledning fra Friarfjordvannet. 
Friarfjordvannet er anleggets hovedvannkilde, og Laksefjord AS er selv eier av 
vannforsyningsanlegget.  

Ved smoltanleggets oppstart ble tracéen for vannledningen lagt gjennom LNFR-
området, og er nå godkjent av kulturvernmyndighetene.  

Offentlig avløpsanlegg finnes ikke i området. Kloakk går til etablert slamavskiller, og 
avløp derfra ut i sjøen. Annet avløp fra anlegget går via fiskefelle og ut i sjø. 

 

Avfallshåndtering 

All avfallshåndtering i området skal skje i samsvar med kommunens retningslinjer for 
denne type tjenester. 

 

Risiko og sårbarhet 

Det vises til vedlagte ROS-analyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 
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-----Opprinnelig melding----- 

Fra: TORUN RAGNA LAURITSEN [mailto:ralau@online.no]  

Sendt: 5. januar 2015 21:50 

Til: Firmapost 

Emne: Varsel om regulering 

 

 

 

 

 

 

                Knut Lauritsen 

                Postboks 372 

                9751 Honningsvåg.                                                                          

 

                                                                                                      Honningsvåg den 05.01.2015 

 

 

 

 

                Deres ref.:5133805\Brev Varsel om regulering. 

 

 

                Vi vil ikke akseptere båndlegging av eiendommen Leikvoll matr.nr.8 br.nr.76 mellom 

                Friarfj.vannet og Badevann. 

                Foreslår bruk av Andrevann i Friarfjord som utgangspungt for vannuttak til smoltanlegget.  

 

 

 

                På vegne av eierne 

                Knut Lauritsen 

 

                Ps. 

                Sender også brev i posten. 

 
 

  



 

Beskrivelse, reg.plan Friarfjordvannet 15.04.15 2018-05-08 

Detaljreguleringsplan for Friarfjordvannet til utløp Friarfjorden 

Planident: 2022201401 

Dato: 15.04.15 

Revidert: 

 

MERKNADSBEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 
 

Reguleringsplanen har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 16.06.15 – 04.08.15. Av offentlige 
instanser har Sametinget anmodet om lengere høringsfrist pga. pågående undersøkelser i området, og 
analyser av undersøkelsesmaterialet i etterkant i utlandet. 

Følgende instanser har kommet med merknader til planforslaget: 

1. Finnmarkseiendommen (FeFo) 

2. Fiskeridirektoratet Region Finnmark 

3. Finnmark Fylkeskommune 

4. Fylkesmannen i Finnmark 

5. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) 

6. Sametinget, 2 uttalelser (før registreringer/analyseprøver og etter analyser) 

7. Statens Vegvesen 

 

1. Finnmarkseiendommen (FeFo): 

Reguleringsbestemmelsenes § 4, pkt. 4.2 omtaler begrensninger som gjelder for LNFR-2-
området. Begrensningene omfatter desinfisering av fiskeutstyr, bestemmelser om grøfting, forbud 
mot motorferdsel, og forbud mot bruk av sprøytemidler. FeFo ønsker en nærmere forklaring i 
plandokumentene som begrunner reguleringsbestemmelsene. 
 
Kommentar: 
Planbestemmelsenes § 1 pkt. 1.1.1 beskriver formålet med planen, der sikring av god 
vannkvalitet er hovedformålet. 
I planbeskrivelsens pkt. 2 er det under formål med planen og bakgrunn beskrevet viktigheten av å 
sikre godt produksjonsvann for smoltoppdrett i framtiden.  
I pkt. 6 i beskrivelsen under særskilt om LNFR-2-området er det nevnt at tiltak eller aktiviteter i 
området som kan medføre forurensing av produksjonsvann for smolt ikke er tillatt. 
Det ansees som en tilstrekkelig sammenheng mellom beskrevet formål og de krav/begrensninger 
som følger av § 4 pkt. 4.2. 
 

2. Fiskeridirektoratet Region Finnmark: 

Fiskeridirektoratet har ingen merknader til planen. 
 

3. Finnmark fylkeskommune: 

Planfaglige kommentarer vedr. kartpresentasjon, nærmere bestemt farge på vannflater, og evnt.  
bedre markering av forbudssone for bading. 
Kulturminnefaglig orientering vedrørende avgrensing av kulturminnelokalitet IDnr. 37311. 
 
Kommentar: 
Kartpresentasjonen er oppdatert mht. farger på vann. Markering av forbudssone for vann er 
tydelig ved forstørring av plankartet i digitalvisning, samt utskrift i originalformat. 
Avgrensingen av kultuminneområdet i planforslaget omfatter mer enn fylkeskommunens 
avgrensing, og burde derfor ivareta kulturminneinteressene. Fylkeskommunen kommenterer ikke 
foreslått vannledningstracé nord for/på nedsiden av E6, og forslaget oppfattes som godkjent. 
 

4. Fylkesmannen i Finnmark: 
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Planfaglige kommentarer vedr. kartpresentasjon – farger for vannflater må endres (i forhold til 
sosi-koder i PBL) slik at vann blir synlig på plankartet. Savner markering av vanninntak på kartet.  
Planbestemmelsenes kap. 7 er feil mht. opprinnelig oppstart av byggingen i Friarfjord, i forhold til 
innføringen av byggeforbudet i 100m-beltet i strandsonen. 
 
Kommentar: 
Kartpresentasjonen er oppdatert, og farger på vann er tatt inn med ny sosi-kode. Med hensyn til 
presentasjon av vanninntaket, har fylkesmannen pr. telefon opplyst at de har forstørret kartet til 
originalformat, og fått dette synlig. Planbestemmelsenes kap. 7 er endret, og foreslått bygging i 
100m-beltet er begrunnet. 
 

5. Norges Vassdrags- og Energidirektorat: 

Påminnelse om at reell fare skal være vurdert og eventuelle avbøtende tiltak fastlagt ved 
godkjenning av reguleringsplan. Kan ikke se at fare for flom eller kvikkleireskred er vurdert i 
planen, eller at det i planbestemmelsene er krav om utførelse av vurdering i forbindelse med 
byggesak. Dette gir vanlig grunnlag for innsigelse. I denne saken er det nok at 
planbestemmelsene ivaretar at reell fare skal vurderes ved en byggesak. Krav til sikkerhet følger 
av TEK 10 § 7-3. Henviser også til NVE’s veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» 
Planbestemmelser må også ivareta at flomfare vurderes ved eventuell nybygging på arealer som 
kan være flomutsatte. 
 
Kommentar: 
Bestemmelsene er supplert med nytt pkt b) under § 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG, som omtaler 
geoteknisk vurdering av grunnforholdene, og flomfare, i forbindelse med byggesøknad. Kravene 
vurderes derfor som ivaretatt. 
 

6. Sametinget: 

Første innspill (midlertidig) i forhold til off. høring beskriver 4 gammestrukturer som vil berøres av 
utbygging, der det er avsatt arealer til næringsområde. Om disse er automatisk fredet avhenger 
av alderen. Alderen kan bare bestemmes ved laboratorieanalyser av prøver tatt på funnstedet 
(«C-datering»). Prøver sendt til analyse i Sverige, og endelig høringsuttalelse må utsettes på 
ubestemt tid. 
Andre innspill, etter analyse av prøver, beskriver alderen av tuftene så usikre at 
usikkerhetsmarginen blir for stor til å vurdere disse som automatisk fredet. Sametinget har derfor 
ingen merknader til den foreslåtte arealdisponeringen. 

 

7. Statens Vegvesen: 

 

Generell orientering om Vegvesnets ansvar i reguleringssaker, arealpolitiske føringer for 
planarbeidet (Nasjonal transportplan 2014 – 2023), saksopplysninger, og vurdering av 
planforslaget. 

Følgende krav må ivaretas, jfr. vegnormalene og Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og 
digitalt planregister: 

Det må fremgå av bestemmelsene at avkjørsel må utformes i hht. kravene for vegnormalene. 
Punktsymbol for avkjørsel må fremgå av plankartet. 

Kravene til frisikt bør fremgå av planbestemmelsene. Sikttrekanten må markeres i plankartet. 

 

Kommentar: 

Avkjørselen gjelder en eldre anleggsvei som sporadisk blir benyttet i forbindelse med 
vedlikehold/service av anlegg og teknisk utstyr ved demningen, og avkjørselen vil bli stengt med 
bom, i tråd med bestemmelsene. 

I plankartet er avkjørselen markert, og sikttrekant markert. Bestemmelsene er supplert i hht. 
Vegvesnets krav når det gjelder frisikt. 


