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HAVNEKRAV VEDLIKEHOLDSMUDRING VEIDNES HAVN 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: P12   

Arkivsaksnr.: 13/174   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 65/14 Formannskapet 15.09.2014  
 

Innstilling: 

 

1. Lebesby Formannskap, vedtar etter § 13 i Kommuneloven, at Lebesby kommune skal 
gjennomføre vedlikeholdsmudring i Veidnes havn. 

2. Arbeidet skal skje i regi av Lebesby kommune, med 100 % finansiering fra Kystverket, og 
skal så viderefaktureres etter avtale med Kystverket. 

3. Totale kostnader med vedlikeholdsmudring dekkes over investeringsbudsjettet og har en 
øvre ramme på kr. 3 million. 

4. Det vedtas følgende budsjettregulering: 
 

Ansvar konto funk. Tekst Fra Til -/+

700x 03700 330 Kjøp fra andre - Havneutbygging 0 3 000 000 3 000 000

700x 04290 330 Mva - investering 0 750 000 750 000

700x 07290 330 Mva - investering 0 -750 000 -750 000

700x 07000 330 Refusjon fra staten 0 -3 000 000 -3 000 000

      SUM HAVNEUTBYGGING KJØLLEFJORD 0 0 0

 

 

Dokumenter: 

Søknad til Kystverket om vedlikeholdsmudring datert 21.03.2013 

Ny søknad til Kystverket 02.09.2014 

Sjøbunnskartlegging 

Korrespondanse med Fylkesmannens miljøvernavdeling 

Korrespondanse med entreprenører og konsulentselskap 

 

Faktaopplysning: 

Det ble i mars 2013 sendt et havnekrav fra Lebesby kommune til Kystverket angående 
vedlikeholdsmudring på Veidnesklubben. Det er etter hvert kommet til mange fiskere til 
Veidnes, og det er i dag registrert 13 fiskere på blad B. I tillegg er det mange som leverer dit i 
krabbesesongen. Det er dermed blitt en stor utfordring for båtene å legge til/komme fra kai når 
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det er fjærasjø. Gjennom mange år har det kommet inn sandmasser og lagt seg i havna, og det 
skaper utfordringer for flåten.  

 

Vedlikeholdsmudring skal dekkes 100 % av Kystverket over deres vedlikeholdsbudsjett. De 
har imidlertid ikke kapasitet til å gjennomføre prosessen i år, men har inngått avtale med 
Lebesby kommune om å dekke kostnadene etter regning, inntil kr. 3 million.  

 

Bunnen er kartlagt i august av GeoNord, slik at det er gjort beregninger på hvor mye masse 
som skal mudres for å komme ned til – 3 meter LAT (laveste lavvann) i et skissert område i 
havna, se hvit ramme i bilde under.  

 

 

 

Nå som finansieringen er avklart, skal det tas miljøprøver og mudringssøknaden sendes til 
Fylkesmannens miljøvernavdeling. På grunn av den korte tiden som gjenstår av 2014, så har 
kommunen hastverk med å få gjennomført arbeidet. Derfor benyttes § 13 i Kommuneloven for 
å starte arbeidet umiddelbart.  

 

Konsekvenser for miljøet: 

Det skal tas miljøprøver i havna, men det antas at det ikke er forurensede masser i 
havnebassenget. Det medfører dermed ingen konsekvenser for miljøet å flytte sandmasser fra 
havna og utenfor moloen i et sjødeponi (evt. landdeponi).  
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Vurdering: 

Denne saken er svært viktig for Veidnesklubben og for de aktive fiskerne på stedet. Det er 
flott at man har lykkes i få en finansiering på plass, og det er viktig å gjennomføre arbeidet så 
raskt som overhodet mulig. Derfor er en behandling etter § 13 nødvendig for å kunne jobbe 
videre i administrasjonen med denne saken. 

 

 



 

LEBESBY KOMMUNE  
 SENTRALADMINISTRASJONEN 
 

 
 
Kystverket Troms og Finnmark 
Postboks 1502 
6025 Ålesund 
 
 
Deres ref. Vår ref Arkivkode Vår dato
 13/174-14 P12 02.09.2014 
 
HAVNEKRAV VEDLIKEHOLDSMUDRING VEIDNES HAVN 
- Søknad om dekning av kostnader med vedlikeholdsmudring –  
 
Viser til vår søknad datert 21.03.2013, samt til telefonsamtaler og møter, angående 
vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben i Lebesby kommune.  
 
Vedlagt følger geoteknisk rapport utarbeidet av GeoNord. Den viser at mudring av det 
innrammede området ned til – 3 meter LAT, er beregnet til et volum på 7515 kubikkmeter og 
4409 kvadratmeter. Massene i området består av løs sand. Vedlagt følger også beregning av 
kostnader med å få dette arbeidet utført. Tiltaket, inkludert sjøbunnskartlegging, 
miljøundersøkelser og søknadsprosess er kostnadsberegnet til kr. 3 million eks. mva og vi 
søker med dette om å få dekket tiltaket 100 % av Kystverket.  
 
Som nevnt i tidligere havnekrav er Veidnes igjen blitt et aktivt fiskevær, med 13 
hjemmehørende fartøy og registrerte fiskere på blad B. Det er i tillegg mange 
fremmedfiskere som leverer kongekrabbe der i sesongen, og flere planlegger å flytte til. 
Utfordringene med opphopning av sandmasser og problemer med å legge til og fra kai blir 
ytterligere forsterket med høy aktivitet og mange båter i havna.  
 
Veidnes er en statlig fiskerihavn, og Lebesby kommune søker om 100 % dekning av 
kostnadene ved vedlikeholdsmudring. Alternativt ber vi Kystverket gjennomføre tiltaket i 
egen regi. 
 
Håper på en rask og positiv behandling av vår søknad.  
 
 
Med hilsen 
LEBESBY KOMMUNE 
 
____________________  ______________________ 
Stine Akselsen    Toril Svendsen 
ordfører    næringskonsulent 
Dir.tlf. 78499858   Dir.tlf. 78499521 
 
Vedlegg:  Havnekrav sendt den 21.03.2013 
   Sjøbunnskartlegging Veidnes havn, datert 19.08.2014 
   Pristilbud på mudring (unntatt offentlighet) 
Kopi til:   Nordkappregionen havn IKS  

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no     
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