
Areal- og kystsoneplan Lebesby kommune

Bruk og vern av vassdrag og sjøområder - PBL § 20-4, nr. 5.

Tradisjonelt har sjøarealene i kommunen vært flerbruksområder for fiske, ferdsel og 
rekreasjon. Fra 2000 har oppdrettsnæringen etablert seg i kystsonen, men konfliktene 
mellom de ulike interessene i kystsonen er fortsatt små. 

Med bakgrunn i Plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-4, nr.5: «Områder for særskilt bruk 
eller vern av sjø og vassdrag, herunder ferdsel-, fiske-, akvakultur-, natur- og 
friluftsområder hver for seg eller i kombinasjon med en eller flere av de nevnte 
brukskategorier» er det i kystsoneplanen avsatt områder til:

1 Akvakulturområder
For å drive oppdrett av fisk og skalldyr kreves det tillatelse i medhold av LOV 2005-06-17
nr 79: Lov om akvakultur (akvakulturloven).

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om tildeling av 
akvakulturtillatelse, herunder om krav til søknad og kriterier for innvilgelse av søknad.

På plankartet er det avsatt båndlagte områder for akvakulturformål. Planen omfatter 
både områder hvor det er tildelt konsesjoner for oppdrett av laks og ørret, områder der 
det er gitt tillatelser for oppdrett av torsk samt områder som er lagt ut til etablering av ny 
akvakulturvirksomhet. I planen er det ikke markert hvilke arter som skal kunne inngå i de
ulike akvakulturområdene. Plan- og bygningsloven hjemler ikke slik differensiering.

Akvakulturområder er planlagt ut fra følgende kriterier;

Områder og lokaliteter hvor det har vært oppdrettsaktivitet i inneværende 
planperiode
Områder og lokaliteter anbefalt i ”Egnethetsanalyse for oppdrett i Lebesby 
kommune”
Særlig interessant områder etter anbefaling fra næringsaktørene.
Annen bruk av området
Gyteområder for villfisk



Områder avsatt til akvakultur i denne plan

Områdenavn  Områdenr  Tillatelser  Opprettet  

Brattholmen i Storfjorden S9a, b og c. Nytt

Rypøy S2d og e Torsk 2000

Skjånes-Trollbukt S2c Torsk 2000

Langholmen-Store Brattholmen S2a Torsk 2000

L. Brattholmen S2b 2000

Bekkarfjord S3 Torsk 2000

Lille Torskefjord S4 2000

Store Torskefjord S5a og b Laks 2000

Mårøyfjord S6a, b og c Laks 2000

Eidsfjord S7 Laks 2000

Nordmannsetholmen S8b Torsk 2000

Vikaholmen S8a Torsk 2000

Kifjord S10a og b Torsk 2000

Dyfjord S12 Nytt

Oksefjord S11 2000

Retningslinjer

Områder lagt ut som akvakulturområder skal sikre at arealene ikke blir tatt i bruk til 
formal som ikke er forenlig med akvakultur (jfr. Pbl § 20-6). Områdene vil imidlertid fritt 
kunne brukes til fiske, fangst og friluftsliv når det ikke hindrer akvakulturaktiviteten, eller 
dersom slik aktivitet ikke er igangsatt.

I områder planlagt for akvakultur kan det gis tillatelse til akvakulturvirksomhet såfremt 
anlegget ikke kommer i konflikt med gjeldende spesiallovgivning og konsesjonsvilkår.
Ved søknad om tillatelse etter akvakulturloven eller søknad om ny lokalitet må 

Noen registrerte låssettingsplasser er innenfor områder avsatt til akvakultur. 
Etablering av akvakulturanlegg i nærheten vil måtte ta hensyn til dette.
lokalitetsvalg avklares med søkeren i hvert enkelt tilfelle. 



Akvakulturområdet ved Brattholmen:

I akvakulturområde øst- og vest for Brattholmen (S9) i Storfjorden vil det ikke bli gitt 
tillatelse for akvakultur av anadrom fisk på grunn av nærheten til Storelva. 

Undersøkelsesplikt i forhold til lakseplasser:

Søker plikter å gjøre seg kjent med om det finnes lakseplasser på omsøkte område 
og ta hensyn til dette i forhold til lokalisering av anlegg. 

2 Fiskeområder

Fiskeriene har i generasjoner benyttet det meste av sjøarealene i kommunen til 
næringsvirksomhet. Enkelte fiskefelt er likevel av større betydning enn andre. 
Fiskerinæringens bruk av kystsonen er preget av variasjoner både i tid og rom, alt 
etter hvilke arter det fiskes på, og avhengig av dynamikk og sesongvariasjoner i 
fisket.

Fisket i sjø reguleres av Lov om fiske i saltvann mv av juni 1983 
(Saltvannsfiskeloven), som er en fullmaktslov hvor det utstedes forskrifter for å 
regulere ulike fiskerier. Loven sier klart at fiske kan foregå overalt, og gir ingen 
begrensning på fiske innenfor planlagte spesialområder, så fremt de ikke er utnyttet 
etter reguleringsformålet. Da vil de enkelte særlover for virksomhetene (f.eks. 
Akvakulturloven og Saltvannsfiskeloven) regulere forholdet mellom de ulike 
arealbruksinteressene.

Det aller meste av fiskefelt og sjøarealer av viktighet for fiskeriene ligger på 
plankartet inn under flerbruksarealer, og områdene er som sådan ikke sikret juridisk 
med en egen arealbrukskategori på plankartet. Samtlige registreringer som 
omhandler fiskeri finnes imidlertid på egne temakart. Det er viktig at en i kommunal 
saksbehandling og disponering av areal i uplanlagte sjøområder for fremtiden tar 
hensyn til fiskeriene, og bruker de nevnte temakartene for fiskeri som 
retningsgivende grunnlagsmateriale.

Låssettingsplasser

Nubbenesbukta, Saltjernvika, Grunnvika, Kvalvika, Tømmervika, Kartøya, Godvika,
Henriksholman, Skjelvika, Jobukta og ytre Hamn på Brattholmen, Vestervågen på 
Bondøya, Marøyfjordklubben, Mårøya sør, Mårøya øst, Ettervika (Nordmannset), 
Djupvika, Klubben i Kjøllefjord.

Retningslinjer
Innenfor disse områdene er fiskeriinteressene gitt prioritet. Tiltak og inngrep som vil 
være i konflikt med fiskeri-interessene og forringe områdets kvalitet som 
fiskeområde, vil ikke tillates. Denne arealbruk vil ikke være til hinder for allmenn 
ferdsel og friluftsliv. Noen registrerte låssettingsplasser er innenfor områder avsatt til 
akvakultur. Etablering av akvakulturanlegg i nærheten vil måtte ta hensyn til dette.



3 Gyteområde for torsk
Kjøllefjord og Landersfjord i Indre Laksefjord.

Retningslinjer
Det må ikke iversettes akvakulturaktivitet eller annen type aktivitet i disse 
områdene uten at det er gjort tilstrekkelig undersøkelser som fastslår hvordan 
tiltakene vil virke inn på reproduksjonen av villfisk i området.

4 Ferdsel – Leder og bileder samt fiskerihavner
All ferdsel på sjø er regulert gjennom LOV 1984-06-08 nr 51: Lov om havner og 
farvann m.v. All virksomhet og installasjoner som kan være til hinder for sjøveis 
trafikk må avklares i forhold til denne lov, henrunder nevnes spesielt for leder og 
bileder:

 Det må i, eller i nærheten av slike led, ikke etableres anlegg/installasjoner som
kan være til hinder eller fare for vanlig sjøveis ferdsel. 

 Ved søknad om lokalisering av anlegg for oppdrett, skal kommunen i sin 
uttalelse vurdere og ivareta lokale ferdselshensyn. 

 Tekniske installasjoner og anlegg i sjø krever tillatelse etter Havne- og 
farvannsloven. Kystverket må gjøre en konkret vurdering av alle tiltak i sjø. 

For fiskerihavnene:

 Det må ikke etableres anlegg, fortøyninger, kabler m.v. som på noen måte kan
vanskeliggjøre bruken av havneområdene. 

 Tiltak i fiskerihavner krever tillatelse etter Havne- og farvannsloven. Kystverket
er forvaltningsmyndighet. 

 Fiskeriinteressene, inkl havbruksinteresser, har fortrinnsrett til kaianlegg og 
havneinnretninger som er bygget/anskaffet for fiskeriformål av Kystverket. 
Dette gjelder også bruk av sjøareal i forbindelse med slike innretninger. 

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 måte gjøres individuell 
avklaring om bruk av område med alle særinteresser og sektormyndigheter.

Temaområde

Sjø- og landareal på Kifjorden t.o.m Gammelvik er avsatt som temaområde olje & 
gass. Dette er ikke juridisk båndlagte arealer, men en indikasjon på fremtidig bruk av 
disse arealene på grunn av de maritime fortrinn med tilgjengelige landarealer. 


	Areal- og kystsoneplan Lebesby kommune
	Bruk og vern av vassdrag og sjøområder - PBL § 20-4, nr. 5.
	1 Akvakulturområder
	Områder avsatt til akvakultur i denne plan
	Retningslinjer
	Undersøkelsesplikt i forhold til lakseplasser:

	2 Fiskeområder
	Retningslinjer

	3 Gyteområde for torsk
	Retningslinjer

	4 Ferdsel – Leder og bileder samt fiskerihavner
	Flerbruksområder
	Temaområde



