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TILSKUDD TIL KOMMUNALE FISKERIHAVNETILTAK - KAP. 1360 POST 60 - 

VEIDNESKLUBBEN 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 233  

Arkivsaksnr.: 16/249    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 10/16 Formannskapet 11.02.2016  

 

Innstilling: 

 

Saken fremmes som en drøftingssak og er derfor uten innstilling.  

 

 

 

Faktaopplysning: 

Kystverket har lyst ut «Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak kap. 1360 post 60» med 

søknadsfrist 1. mars. Post 60-midlene har vært tildelt til prosjekter i Kjøllefjord i flere 

anledninger til moloer, flytebrygger og ny fiskerikai. Også forlengelse av moloen i Dyfjord er 

finansiert av tilskudd fra post 60. Tilskudd til flytebrygger kan dekke inntil 35 % av 

kostnadene eksklusiv mva og inntil 50 % av kostnadene med fastkaier, moloer og mudring. 

Øvrig finansiering fremskaffes fra kommune/havn.  

 

Det er kommet henvendelser fra Veidnesklubben ved flere anledninger de siste årene 

angående behovet for flere flytebrygger i havna og for bedre dekningsverk. Dette på grunn av 

økning i fiskeriaktiviteten og dårlige havneforhold. Antall fartøy er økt fra omtrent null for 

noen år tilbake, og til 22 fartøy pr i dag. Det er registrert 20 fiskere på blad B (yrkesfiskere) i 

Veidnesklubben pr. d.d. TS Barents AS har kjøpt opp fiskebruket på holmen, fått opphevet 

kondemneringen og anlegget er snart totalrenovert og klart til drift igjen. Det planlegges 

mottak og pakking av krabber i første omgang, og hvitfisk etter hvert. Det er fiskehjeller på 

holmen, og lokale fiskere har i noen perioder hengt torsk når avsetningen har vært vanskelig.  

 

Havna på Veidnesklubben er svært utsatt ved dårlig vær, hvor behovet for dekningsverk og en 

solid løsning på brygger er klart til stede. Alternative skisser til innredning av havna er delvis 

utredet i forbindelse med Nordkappregionen havn IKS sitt arbeid med en samlet plan for 

strategiutvikling av fiskerihavnene men det er ikke gjennomført forprosjekt med detaljplaner.   

 

Det er i forbindelse med Nordkappregionen havn IKS sin strategiplan (som nå er på høring), 

skissert inn to ulike løsninger for havna på Veidnesklubben:  

 

Alternativ 1: 
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Alternativ 2: 

 
 

Kostnadene med alternativ 1 er grovt beregnet til kr. 2.760.000 og alternativ 2 til  

kr. 3.730.000 i følge havnestrategiplanen. Da er ikke kostnader med utredning, søknader, 
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miljøprøver, byggeledelse mm iberegnet. Erfaringstall viser at mest sannsynlig vil beløpene 

komme opp i rundt 4 millioner for alternativ 1 og 5 millioner i alternativ 2. Med en 

tilskuddsandel på 50 % for dekningsverk/molo og 35 % for flytebrygge, vil en sannsynlig 

kommunal finansiering bli et sted mellom kr. 2,7 – 3 mill. Et forprosjekt vil avdekke hvor 

store investeringene blir samlet sett og hva som er sannsynlig egenandel for 

kommunen/havna.  

 

I følge Nordkappregionen havns utredning, hersker det noe usikkerhet tilknyttet 

innredningsløsningen som følge av moloens beskjedne dekning av havneområdet. Veidnes er 

svært værutsatt for vind fra særlig sørøst, men også fra vest. Kystverket bygde i sin tid en for 

kort molo og prosjektet ble ferdigstilt med en avkortet løsning i forhold til opprinnelig plan. 

Konsekvensen av det er at den tekniske løsningen mht. innredning må løses med forholdsvis 

store og tunge konstruksjoner. 

 

Gjennom arbeidet med en plan for utviklingen av havnene i Nordkappregionen havn IKS er 

det satt forslag til mål, strategier og utredet ulike tiltak i havnene i Nordkapp, Porsanger og 

Lebesby. Målet med planen er å legge til rette for at en størst mulig andel av de samlede 

kvoter skal ilandføres i Nordkappregionen, hvor utvikling av infrastruktur / havneløsninger 

skal være et bidrag i så måte. I planen fremkommer det en tiltaksoversikt over fiskerihavnene 

og et utkast til prioriteringsrekkefølge for arbeidet.  

 

Planen er på høring nå i de ulike kommunene, og den vil komme til politisk behandling i 

Lebesby kommunestyre i april. Det er ønsker for flere flytebrygger blant annet i 

fiskerihavnene Skarsvåg, Kamøyvær, Gjesvær, Nordvågen, Kjøllefjord og Veidnes. I 

forbindelse med høringsrunden kan det komme endringer og ytterligere planer og ønsker fra 

de ulike havnene. Etter at planen har vært på høring i kommunene, skal den tilbake til styret i 

Nordkappregionen havn IKS og tilslutt vedtas i Havnerådet. Administrasjonen i 

Nordkappregionen havn IKS skal, med utgangspunkt i det endelige planverket, utarbeide 

søknader om post 60 midler sammen med kommunene når planen med prioriteringer er 

vedtatt. Det er derfor ikke budsjettert med finansiering av egenandel av nye 

flytebryggeprosjekter inntil videre, med unntak av Kjøllefjord hvor det skal settes ut en 

flytebrygge i 2016. Den enkelte kommune står likevel fritt og på eget grunnlag til å realisere 

fiskerihavnetiltak slik de selv ønsker å realisere på et politisk grunnlag. 

 

 

Til sammenligning: 

Sted Antall fiskere 

blad B (yrkes) 

og A (fritids) 

Antall 

fartøy 

tilhørende 

Antall fartøy 

som har 

levert pr. år 

Antall flytebryggeplasser pr. 

januar 2016*) 

Kjøllefjord 47 B      15 A 59 120-133 34 + 6 (offentlige) ** 

Veidnesklubben 20 B        2 A 22 40-45 8-10 (havneforeningens) 

Dyfjord   5 B        1 A 8 15-20 10 (offentlig+havneforening) 

Lebesbyområde/ 

Trollbukt 

  3 B        5 A 7 Mangler 

data 

0  

*) Tall hentet fra IKS sin plan **) Det investeres i en flytebrygge til i Kjøllefjord i 2016 som 

vil komme i tillegg til disse plassene. Løsning er ikke valgt.  
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Lebesby kommune har heller ikke budsjettert med egenandel til nye flytebryggeprosjekt i 

inneværende budsjettperiode. Dersom det blir søkt om tilskudd og det gis et tilsagn, vil 

finansiering av egenandelen bli tatt opp som sak i forbindelse med budsjettet til høsten.  

 

Vurdering: 

Det er bare kommunene som kan søke, og ikke havneforetakene. Likevel er det 

Nordkappregionen havn IKS som utarbeider søknader på vegne av kommunene i 

havneforetaket, noe som ble gjort da søknad om tilskudd til flytebrygger i Kjøllefjord ble 

sendt 1. mars 2014. Slik har det også vært praktisert i Nordkapp kommune i alle år. Her i 

Lebesby har kommunen hatt en mer aktiv rolle i søknadsprosessene i samarbeid med Lebesby 

Kjøllefjord havn KF.  

 

Det er forståelig at fiskerne på Veidnesklubben ønsker at kommunen søker om tilskudd nå 

som det er lyst ut midler over post 60. Det er også faglig grunnlag til å realisere en bedre 

infrastruktur i havnen. Argumentene fra aktørene på Veidnesklubben er blant annet: 

- Det har vært en betydelig vekst i antall fiskere og fartøy og forholdene for flåten er 

vanskelig pga. dårlig skjerming i havna og mangel på flytebryggeplasser.  

- Flere av kommunens fiskere (fra Kjøllefjord) leverer krabbe der, sammen med en del 

fartøy også fra andre kommuner. 

- Lebesby kommune har brukt store ressurser på å legge til rette for økt fiskeriaktivitet i 

Kjøllefjord. I Veidnesklubben har aktiviteten økt betydelig uten at kommunen har fulgt 

opp med tilrettelegging/infrastruktur.  

- Det foreslås at private aktører kan delta i finansieringen av kommunens andel dersom 

tilskudd innvilges.  

 

Administrasjonen fremmer denne saken som en drøftingssak da det ikke er budsjettert med 

finansiering av egenandel, det er ikke gjennomført et grundig forprosjekt og det er kort tid 

igjen til søknadsfristen 1. mars.  

 

Tiltakene i Veidnes havn er ført opp som forslag i planen sendt fra Nordkappregionen havn 

IKS, men tidspunkt for gjennomføring er ikke bestemt/prioritert. Dermed vil heller ikke 

finansiering av egenandelen være gjenstand for vurdering fra IKSets side dersom tiltakene 

kommer tidligere enn prioriteringsrekkefølgen i IKSet.  

 

Administrasjonen vurderer denne saken som viktig å drøfte politisk, fordi det i hele 

kommunen er behov for flere flytebryggeplasser, selv om ingen av stedene kan skilte med like 

stor vekst i antall fartøy som Veidnesklubben. Det er naturlig å forvente at Kjøllefjord, med to 

operative fiskemottak fra 2016, vil få en betydelig større etterspørsel av kaiplass enn tidligere. 

Det er også ønsker fra Dyfjord og Lebesby-området om flytebryggeplasser.  

 

Saken burde nok vært fremmet før, men det så lenge ut til at ordningen ikke skulle lyses ut i 

2016 som følge av regjeringsskifte. Nå er det imidlertid kommet brev fra Kystverket og 

midlene er lyst ut på ordinært vis også i år. Man trodde også at planen som Nordkappregionen 

havn IKS nå har sendt på høring, skulle være klar tidligere og dermed hadde man klare 

prioriteringer å forholde seg til. Men denne prosessen er blitt forsinket.  

 

På tross av at kommunen er gått inn i Nordkappregionen havn IKS, er det naturlig at det 

kommer henvendelser direkte til kommunen angående tiltak. Det har kommet både fra 

Veidnesklubben og fra Lebesby-området hvor det også er et ønske om løsning på flytebrygger. 
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Det er også signaler fra Dyfjord om at det er fullt i flytebryggene og behov for flere plasser. 

Det bør derfor avklares om kommunen kun skal forholde seg til prioriteringer som gjøres (og 

dermed vurderes finansiert) i Nordkappregionen havn IKS, eller om man skal kjøre saker 

utenom fordi kommunen mener det er viktig å prioritere.  

 

Etter administrasjonens vurdering kan Formannskapet følge ett av to forslag til vedtak: 

 

1. Lebesby Formannskap ser behovet for bedre dekningsverk og flere flytebrygger i 

Veidnesklubben havn. Veksten i antall fiskere og fartøy gjør at forholdene i havna blir 

svært utfordrende og det kan hindre videre vekst. Kommunen ønsker derfor å søke om 

post 60 midler innen 1. mars, da man frykter for at ordningen ikke vil eksistere etter 

2016. På tross av at Lebesby kommune er en del av Nordkappregionen havn IKS, 

mener formannskapet at man ikke kan vente på ferdigstillelse av planen for 

Strategiutvikling fiskerihavner før en slik søknad sendes. Søknad utarbeides og 

kostnader med forprosjekt dekkes over bundet konsesjonsavgiftsfond. Dersom 

tilskudd innvilges, skal kommunens andel av finansieringen behandles til høsten i 

forbindelse med budsjettet for 2017.  Formannskapet ber administrasjonen om å jobbe 

videre med Kystverket for å få en tilfredsstillende havneløsning på Veidnesklubben, 

finansiert av staten.  

 

2. Lebesby Formannskap ser behovet for bedre dekningsverk og flere flytebryggeplasser i 

Veidnesklubben havn. Veksten i antall fiskere og fartøy gjør at forholdene i havna blir 

svært utfordrende og det kan hindre videre vekst. Lebesby Formannskap vil likevel 

avvente behandlingen av planen for Strategiutvikling fiskerihavner – 

Nordkappregionen havn IKS. Dette begrunnes med at tiltak fremmet gjennom dette 

strategidokumentet, også vil være finansiert gjennom IKSet og driften der. Lebesby 

Formannskap ser på det nåværende tidspunkt ikke at Lebesby kommune har 

økonomisk handlefrihet til å finansiere havnetiltak i Veidnesklubben over egen drift. 

Formannskapet ber administrasjonen om å jobbe videre med Kystverket for å få en 

tilfredsstillende havneløsning på Veidnesklubben, finansiert av staten.  
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SØKNAD OM DISPENSASJON OG UTVIDELSE AV TOMT 5/53 FOR BRUK TIL 

BÅT OPP/ NED SETT 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 5/53  

Arkivsaksnr.: 16/100    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 11/16 Formannskapet 11.02.2016  

 

Innstilling: 

1. Det vises til deres søknad om utvidelse av eiendommen 5/53 på Veidnesholmen, datert 

31.5.15. Samt søknad om dispensasjon fra Rpl 2022200901 Veidnesholmen for 

etablering av en båt opp/ ned sett i et område regulert til naustområde, datert 11.10.15. 

 

2. Deres søknad om fradeling av areal fra eiendommen gnr. 5 bnr. 9 som utvidelse av 

eiendommen gnr. 5 bnr. 53 avslås, Jfr. Pbl § 20-1 boks. m). Deres søknad om 

dispensasjon fra Rpl 2022200901 Veidnesholmen for etablering av båt opp/ ned sett på 

eiendommen gnr. 5 bnr. 53 avslås, Jfr. Pbl § 19-2. 

 

Etter kommunens samlede vurdering menes det at innvilgelse av dispensasjon 

medfører at enn vesentlig tilsidesetter bestemmelsene og formålene i gjeldende plan 

for et større område. Samtidig vil dispensasjonen gi presedens for tilsvarende søknader 

i kommunens øvrige planer. Det anbefales derfor at eventuell flytting av båt opp/ ned 

sett gjennomføres som en reguleringsendring fremfor dispensasjon. Dette da planen fra 

2011 har gjennomgått en omfattende beslutningsprosess, og er vedtatt av kommunens 

øverste folkevalgte organ, kommunestyret.  

 

3. Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til kommunen, Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 

brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen 

fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages 

over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. 

Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du klager i rett tid, bes du 

også oppgi når denne meldingen kommer frem. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Søknad om utvidelse av tomt 5/53 på Veidnesholmen, datert 31.5.15. 

2. Situasjonskart og notat fra bygdemøtet den 17.4.2015. 

3. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 2022200901 Veidnesholmen, datert 11.10.15 

4. Reguleringskart 2022200901 Veidnesholmen. 

5. Uttalelse fra Finnmark fylkeskommune, datert 18.11.15. 
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Faktaopplysning: 

Vedlagt følger søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Veidnesholmen (Rpl 

2022200901) for oppføring/ etablering av båt opp/ned trekk i et område regulert til 

naustområde på Veidnesholmen. Samt søknad om utvidelse av eiendommen 5/53 på 

Veidnesholmen. 

 

Matrikkelopplysninger: 

Søker:   Lyder fisk AS, 9717 Veidnesklubben 

Beliggenhet:  gnr. 5 bnr. 9 og 53, Veidnesholmen 

Koordinat:  Euref89 UTM sone 35, N – 7 840 718, Ø – 485 544 

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse: 

”Veidnes har i senere år hatt en formidabel utvikling med båter. Dette både fiskebåter og 

fritidsbåter. Behovet er stort for allmennheten for en båt opp/ ned sett, og man håper derfor 

kommunen er med å skape en bedre situasjon for Veidnes ved å gi mulighet til tiltaket.” 

 

Planstatus for området: 

Gjeldende reguleringsplan for området er RPL 2022200901 Veidnesholmen vedtatt av 

kommunestyret den 8.9.2011. Det aktuelle området hvor båt opp/ned settet er tenk er i 

planen definert som Naustområde (1D). En liten del av opp/ned settet berører inn på et 

område regulert til område for industri (1A). 

 

I samme reguleringsplan er det regulert inn et område for båtopptrekk (2E) som ligger ca. 30 

m unna mot øst. I bestemmelsens § 4 om områdebestemmelser fremgår det at tiltak på land i 

områdene 2D og 2E må godkjennes av Kystverket. Av bestemmelsens § 2 går det også frem at 

området 2E er offentlig. 

 

Uttalelse fra høringen av søknaden: 

Kommunen sendte den 6.11.2015 søknaden om dispensasjon på høring til aktuelle parter og 

sentrale myndigheter for uttalelse i saken. Følgende tilbakemeldinger er mottatt: 

 

Veidnes fiskeforening, brev datert 16.11.2015 – 

Foreningens formål og vedtekter ligger utenfor det vi er invitert til å gi høringssvar på. 

Av denne grunn legges ikke saka fram til behandling i styret. 

 

Kystverket Troms og Finnmark, brev datert 16.11.2015 –  

Kystverket registrerer et stadig større aktivitetsnivå i fiskerihavnene til aktiviteter som 

ikke er fiskerirelatert, i hovedsak til fritids- og reiselivsaktiviteter. I den forbindelse vil 

Kystverket gjøre oppmerksom på at bruken av fiskerihavnene til fiskeriformål kan 

endre seg sterkt over kortere eller lengre perioder. Tiltak til fiskeriformål kan bli av en 

slik art at dagens bruk, eller fremtidig bruk av havnen til andre formål kan bli 

vanskeliggjort. Eventuelle tiltakshavere med annen bruk og næring må godta at 

fiskeres og fiskerinæringens aktiviteter kan gi begrensninger på alternativ bruk, også 

der slik bruk allerede er etablert. Så lenge formålet med fiskerihavnene blir ivaretatt er 

Kystverket positiv til at den attraktive infrastruktur som disse havner representerer i 

størst mulig grad blir utnyttet. 

 

Kystverket har ingen innvendinger til etablering av båtoppsett slik tiltaket er beskrevet 

i søknaden fra Lyder fisk AS. Skulle det senere vise seg at tiltaket, eller bruk av tiltaket 
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får betydning mot fiskeriformålet i havna, kreves det tillatelse fra Kystverket etter 

havne- og farvannslovens § 28. 

 

Finnmark fylkeskommune, brev datert 18.11.2015 – 

Planfaglig innspill: 

Finnmark fylkeskommune vil i dette tilfellet ikke gå imot en dispensasjon. Vi vil 

imidlertid minne om bestemmelser vedrørende dispensasjon og uheldige virkninger av 

dette. 

 

I lovkommentaren til plan- og bygningsloven (PBL.) vedrørende dispensasjon, 

kommer det klart frem at adgangen til å gi dispensasjon er avgrenset. Videre må det 

foretas en interesseavveining der fordelene ved tiltaket må veies opp mot ulempene. 

Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Planene 

omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike 

gjeldende plan. Ordvalget i PBL. § 19-2, andre ledd innebærer at det normalt ikke vil 

være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes 

dispensasjon fra, fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 

 

Innvilgelse av dispensasjon kan føre til presedens. Ut fra prinsippet om at like saker 

skal behandles likt, betyr dette at kommunen må innvilge dispensasjoner for eventuelle 

lignende søknader. På denne måten risikerer kommunen å uthule sine egne planer som 

er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess, og er vedtatt av kommunens 

øverste folkevalgte organ, kommunestyret. 

 

Vi vil imidlertid minne om at uavhengig av type sak, kan det være hensiktsmessig med 

en planendring, eventuelt at det utarbeides en ny reguleringsplan i stedet for 

dispensasjon. En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike 

planen for det aktuelle tilfelle søknaden gjelder. En reguleringsplan vil sikre 

forutberegnelighet for tiltaket. Dersom det senere ønskes utvidelse av tiltaket, vil dette 

lettere la seg gjøre ved en reguleringsplan. Ved en dispensasjon må det søkes på nytt, 

likedan dersom tiltaket blir skadet/ ødelagt. 

 

Det er uheldig for kommunen dersom den ikke har arealplaner som tilfredsstiller de 

krav og behov som stilles når det gjelder blant annet boligbygging og 

næringsutvikling. En ytterligere til rettelegging for dispensasjoner bør erstattes med et 

krav om endring og oppdatering av gjeldende planer dersom disse ikke møter dagens 

standard. 

 

Kulturminnefaglig innspill: 

Seksjon for plan-, kulturminner og miljø kjenner ikke til automatisk freda 

kulturminner i det aktuelle området. Vi har derfor ingen særskilte merknader til 

reguleringsplanarbeidet. 

 

Veidnes bygdelag, brev datert 1.12.2015 –  

Veidnes bygdelag har ingen innvendinger mot at det settes opp et båtopptrekk til bruk 

for allmennheten. 

 

Sametinget, brev datert 7.12.2015 – 
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Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og ellers kjente forhold kan vi ikke se at 

det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete 

samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til søknaden. 

 

Fylkesmannen i Finnmark og Veidnes båtforening har ikke svart innenfor høringsfristen eller 

bedt om forlenget høringsfrist. Kommunen antar derfor at de ikke har merknader til søknaden. 

 

Kulturminner: 

Lebesby kommune er ikke kjent med at det finnes registrerte kulturminner i det omsøkte 

området. Søk er utført på gnr/ bnr/fnr i Riksantikvarens kulturminnebase og Matrikkelens 

SEFRAK-register. 

 

Samfunnssikkerhet: 

Omsøkte område ligger i et område som anses for utenfor utglidning og skredfare. Det er 

heller ikke naturlige eller menneskeskapte forhold som medfører fare for helse og sikkerhet 

som kommunen kjenner til. 

 

Naturmangfold, naturmiljø og landskap: 

Tiltaket anses ikke å medføre miljømessige ulemper eller ha negativ innvirkning for 

naturmiljøet, kulturlandskapet eller landskapsbildet. 

Tiltaket anses ikke å ha negativ innvirkning for naturmangfoldet eller landskapsbildet. Søk 

på rødliste- og truede arter er utført i Artsdatabanken, jfr. Naturmangfoldsloven §§ 8 – 12. 

 

Vurdering: 

I henhold til Pbl § 19-2 kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 

dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal 

det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 

tilgjengelighet. Ved vurdering om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og 

regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra 

planer, lovens bestemmelse om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

 

Søker ønsker dispensasjon fra gjeldenende reguleringsplan (RPL 2022200901 

Veidnesholmen) fordi Veidnes har i senere år hatt en formidabel utvikling med båter. Dette 

både fiskebåter og fritidsbåter. Behovet er stort for allmennheten for en båt opp/ ned sett, og 

man håper derfor kommunen er med å skape en bedre situasjon for Veidnes ved å gi mulighet 

til tiltaket. 

 

I søknaden om utvidelse av tomt 5/53 datert 31.5.2015 fremgår følgende: 

Lyder fisk AS ønsker å etablere en båt opp/ ned sett for å gi mulighet til aktører å ta 

opp/ ned sine fartøy. Det er i reguleringsplanen for området angitt plass for dette i 

området 2E. Vår mening er at dette er svært ugunstig område da det her er en type 

strandsone og dybdeforhold som ikke egner seg til formålet uten store utbygginger. I 

tillegg vil plasseringen være uheldig med tanke på framtidig mulige utbygginger til en 

helhetlig, framtidig fiskerihavn. Lik man skisserte ovenfor kommunen og havnesjefen i 

folkemøtet på Veidnesklubben 26.3.2015. 
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Ved å gi Lyder fisk AS en utvidelse av tomten, og tillatelse, vil man støpe en båt 

opp/nedsett i området som anvist. Lyder fisk AS vil stille denne til disposisjon til alle 

brukerne. Dette er en del av Lyder fisk AS strategi. Hvor man tilrettelegger fasiliteter 

for økt trivsel, som igjen gir økt interesse for Veidnesklubben som bo, og levering sted. 

 

I nevnte folkemøte på Veidnesklubben 26.3.2015 ble også dette området skissert som 

ønskelig til formålet Lyder fisk AS her ønsker å tilrettelegge. Det er derfor i tråd med 

hva som er ønskelig av befolkningen på Veidnesklubben.  

 

Søknaden her krever avklaring av to momenter. Først vil søknaden være avhengig av 

dispensasjon fra planens bestemmelse § 4 Områdebestemmelser i forhold til at det aktuelle 

området er regulert til naustområde (1D) og en liten del som industriområde (1A). Det andre 

forholdet er at det aktuelle området er kommunal eiendom og søker ønsker å utvide 

kommunens eiendom 5/53 inn på kommunens eiendom 5/9 for å skape plass til båtopptrekk. 

Søker fester i dag eiendommen 5/53. 

 

Gjeldende plan for området ble vedtatt av Lebesby kommunestyre den 8.9.2011 i sak PS 

48/11. Planen inneholder i dag område for båt opp/ ned sett ca. 30 meter mot øst merket 2E. 

 

I henhold til Pbl § 19-2 kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. En eventuell 

dispensasjon medfører enn tillater at deler av industriområde (1A) og naustområde (1D) blir 

benyttet til omsøkte formål. Samtidig medfører dette at tidligere område for båt opp/ ned (2E) 

sett fremdeles blir gjeldende da dispensasjonen kun gjelder det aktuelle tilfellet. Dette 

medfører at dersom enn eventuelt ønsker å benytte området 2E i planen til nytt formål må det 

søkes på ny dispensasjon senere. Dette er grunnlaget for at dispensasjon kun gir retten til å 

benytte det aktuelle området i strid med planen. 

 

Ut fra ovenstående og et planfaglig standpunkt vil en dispensasjon for etablering av ny båt 

opp/ ned sett medføre fremtidig dispensasjon i området da det er lite sannsynlig for at enn 

etablere 2 båt opp/ ned sett innenfor en avstand på 30 meter. Dispensasjonen vil også medføre 

presedens ovenfor tilsvarende forhold i kommunens øvrige reguleringsplaner, da det ikke i 

denne saken foreligger noen unike/ konkrete momenter som skiller seg ut fra eventuelle 

fremtidige søknader. De fordeler som oppstår ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn de 

ulemper som påføres planens bestemmelser og de føringer som dette medfører vedrørende 

presedens i tilsvarende saker. Dersom kommunen ønsker å endre planen permanent i forhold 

til bruk av grunn bør dette skje gjennom en planendring og ikke gjennom dispensasjon. I 

planen fremgår det også at båt opp/ ned sett skal være offentlig, men dersom det gis 

dispensasjon vil denne bli liggende på et område (eiendommen gnr. 5 bnr. 53) som 

kommunen har festet bort til andre. 

 

På bakgrunn av ovenstående anbefales det at søknad om utvidelse av eiendommen gnr. 5 bnr. 

53 og dispensasjon for etablering av båt opp/ ned sett i et område regulert til 

naustområde på Veidnesholmen avslås. 

 

Etter kommunens samlede vurdering menes det at innvilgelse av dispensasjon medfører at enn 

vesentlig tilsidesetter bestemmelsene og formålene i gjeldende plan for et større område. 

Samtidig vil dispensasjonen gi presedens for tilsvarende søknader i kommunens øvrige planer. 
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Det anbefales derfor at eventuell flytting av båt opp/ ned sett gjennomføres som en 

reguleringsendring fremfor dispensasjon. Dette da planen fra 2011 har gjennomgått en 

omfattende beslutningsprosess, og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, 

kommunestyret.  

 

 























    LEBESBY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN

2022-35 VEIDNESHOLMEN
Detaljregulering etter Plan- og bygningsloven § 12-3
Reguleringsformål etter Plan- og bygningsloven § 12-5

Lebesby

Veidnesholmen

OVERSIKTSKART 1.200 000
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Målestokk: 1:2000

Kartgrunnlag: FKB-C, 2022 Lebesby (Geovekst)
Ekvidistanse 5 meter
Kartprogram: ISY WinMap PRO (Norconsult)
Plankartobjekter finnes i SOSI 4.3 format
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Veidnesklubben

Saksbehandling etter plan- og bygningsloven: 

Saksreferanse: 09/845 

• Vedtatt planoppstart:    19.06.2009 

• Kunngjøring om oppstart:   19.02.2010 

• Fastsatt planprogram:    31.05.2010 

• Utarbeiding av planutkast avsluttet:  21.01.2011 

• Behandling av planutkast i Formannskapet: 03.02.2011 

• Offentlig ettersyn i perioden 14.02.2011 til: 01.04.2011 

• Planvedtak i kommunestyret (PS 48/11)  08.09.2011   

Tegnforklaring:

Industriområder PBL § 12-5 pkt 1

Naustområder PBL § 12-5 pkt 1

Boliger/Fritidsboliger PBL § 12-5 pkt 1

Vei PBL § 12-5 pkt 2

Parkeringsplasser PBL § 12-5 pkt 2

Havneområde på land PBL § 12-5 pkt 2

Grønnstruktur PBL § 12-5 pkt 3

Havneområde i sjø PBL § 12-5 pkt 6

Plangrense

Grense for arealformål

Byggegrense

Planlagt bebyggelse

Bebyggelse som inngår i planen

Avkjørsel

Kulturminner nær planområdet

Kulturminner

Kulturminner
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ENDRINGER PÅ EIENDOM 36/8/52 OG 36/202 

I KJØLLEFJORD 

REF SAK 15/430 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 36/8/52  

Arkivsaksnr.: 16/281    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 12/16 Formannskapet 11.02.2016  

 

Innstilling: 

1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kjøllefjord (Planid: 2022200501) for 

oppføring av bygning utenfor byggelinje mot veg, bygging på område avsatt til 

kommunalteknisk anlegg og bruksendring av område for offentlig bebyggelse til lokale 

for produksjon og kafé drift innvilges, jfr. Plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

Etter kommunens samlede vurdering vil behovet for offentlig bebyggelse bortfalle ved 

oppføring av nytt rådhus da tidligere bruk vil bli flyttet til rådhuset. Det er i dag ikke 

behov/ planer om kommunalteknisk anlegg på området og eventuelt kan dette 

etableres på annet område. Utvidelse av bygget over byggegrense mot veg vil ikke 

medføre vesentlig ulemper i forhold til vegens beskaffenhet og lokalitet. 

 

2. Dispensasjonen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det 

samme gjelder dersom arbeidet innstilles over lengre tid en 2 år, jfr. Pbl § 21-9. 

 

3. Gebyr 

Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr, jfr. Forskrift om gebyr for 

behandling/ forvaltning etter plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (lokal forskrift 

for Lebesby kommune). Gebyrforskriften ligger på kommunens hjemmeside: 

www.lebesby.kommune.no 

 

4. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. 

Klagen sendes Lebesby kommune. 

 

Klagefristen 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. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon for endring på eiendom 36/8/52 og 36/202, datert 5.6.15. 

2. Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark, datert 23.6.15. 

3. Vedtak fra Formannskapet i sak 78/15 den 8.9.2015 – «Saken utsettes». 

http://www.lebesby.kommune.no/
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Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kjøllefjord 

(Planid: 2022200501) for oppføring av bygning utenfor byggelinje mot veg, bygging på 

område avsatt til kommunalteknisk anlegg og bruksendring av område for offentlig 

bebyggelse til lokale for produksjon og kafé drift. 

 

Opplysninger fra Matrikkelen: 

Søker:   Nordkyn vekst AS, Postboks 29, 9790 Kjøllefjord. 

Beliggenhet:  36/8/52 (Strandvegen 147) og 36/202 (Strandvegen 149) i Kjøllefjord 

Koordinat:  Euref89 UTM sone 35, N – 7 871 375, Ø – 512 747 

 

Gjeldende plan for det omsøkte området: 

Gjeldende plan for området er reguleringsplan 2022200501 Kjøllefjord. Området er regulert 

til O1 Offentlig bebyggelse og SK2 Kommunalteknisk anlegg. Dispensasjonen berører 

følgende bestemmelser: 

 

§ 3.4 Byggegrense 

I følgende områder, og der ikke annet er vist på plankartet, inngår byggelinje i 

formålsgrensen; B21, B22, B23, B24, B25, B2, SB3, B/F 3, B/F 5, K/F/B 3. 

 

§ 4.1.17 Offentlig bebyggelse (O1) 

Område for offentlig bebyggelse. Bygg skal føres opp i minimum 1 ½ etasje over 

gateplan for O1, og 2 ½ etasje over gateplan for O2. Maks. gesimshøyde for 

bebyggelse i O1 skal være 6 meter og i O2 skal maks. gesimshøyde være 9 meter over 

gateplan. 

 

§ 4.6.1 Kommunalteknisk anlegg (SK2) 

Område regulert til kommunalteknisk formål, avløpspumpestasjoner. 

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon gitt følgende begrunnelse for dispensasjon: 

”Jeg viser til samtale pr telefon og søker med dette om disp. for endringer på eiendom 

36/8/52 og 36/202/0. 

 

På disse to eiendommene ligger biblioteket og lesesalen pr i dag. 

 

Nordkyn vekst har inngått en avtale med Lebesby kommune om å kjøpe disse lokalene 

når prosjekt rådhus i Kjøllefjord er fullført. 

 

Vi ønsker å begynne planleggingen av lokalene, og ser allerede nå at vi har behov for 

å bygge ut for å få plass til vår produksjon og kafédrift. 

 

Vi ønsker vi å bygge mot sjøen, og da er det to momenter vi søker disp. for: 

 

1. Forlenge kortveggene på bygget litt forbi den stiplede linjen (byggegrense?) 

2. Det er tegnet inn en pumpestasjon på tegningen. Vi søker om disp. til å få 

bygge på dette arealet. 

 

Uttalelse fra øvrige sentrale myndigheter: 
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Kommunen sendte den 16.6.15 søknad om dispensasjon på høring til aktuelle sentrale 

sektormyndigheter for uttalelse til saken. Følgende tilbakemeldinger er mottatt: 

 

Fylkesmannen i Finnmark, datert 23.6.15 –  

Innledningsvis vil vi minne om at kommunen må vurdere om søknaden oppfyller 

vilkårene for å kunne gi dispensasjon. Vilkårene framgår av plan- og bygningslovens § 

19-2. Blant annet kreves det at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra 

ikke blir vesentlig tilsidesatt, og det må også foreligge en klar overvekt av hensyn som 

taler for dispensasjon. Kommunen må også vurdere presedensen av et eventuelt 

positivt vedtak. 

 

En dispensasjon endrer ikke plan, men gir tillatelse til å fravike planen for det aktuelle 

tilfellet søknaden gjelder. Blir derimot en søknad om tiltak som er i strid med plan 

imøtekommet i form av en reguleringsendring, er planen blitt endret med varig 

virkning. Tiltaket anses da for å være i tråd med plan. 

 

En reguleringsplan sikrer en god lokal prosess og lokal medbestemmelse. Gjennom 

planprosessen sikrer en da de beste løsningene sett fra kommunens ståsted. En 

reguleringsplan sikrer også medvirkning fra alle berørte parter. Ut fra dette anbefaler vi 

at søknaden behandles som en endring av reguleringsplan, jf. Plan- og bygningsloven § 

12-14. 

 

Vi minner om at kommunen i henhold til § 28-1 i plan- og bygningsloven, har en 

selvstendig undersøkelsesplikt med hensyn til farlige forhold. Undersøkelsen kan 

gjøres gjennom en systematisk risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 

Vi ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken. 

 

Fylkesmannen ber kommunen sende saken til NVEs regionskontor i Narvik for høring, 

og at dette innarbeides i kommunens saksbehandlingsrutiner i lignende saker. 

 

Finnmarks fylkeskommune, brev datert 29.6.15 – 

Finnmark fylkeskommune kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafor det 

aktuelle området og har derfor ingen merknader til tiltaket. 

 

Sametinget, brev datert 6.7.15 – 

Sametinget har ingen merknader til søknaden. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ingen kjente. 

 

Juridiske konsekvenser: 

Ingen kjente. 

 

Organisasjonsmessige konsekvenser: 

Ingen kjente. 

 

Helsemessige konsekvenser: 

Ingen kjente. 
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Samfunnsmessige konsekvenser: 

Omsøkte område ligger i et område som anses som utenfor fare for flom/ overvann, utglidning 

og skredfare. Planlagt utvidelse av bygget vil komme nærmere veg mellom bygget og havna. 

 

Kulturminner: 

Lebesby kommune er ikke kjent med at det finnes registrerte kulturminner i det omsøkte 

området. Søk er utført på gnr/ bnr i Riksantikvarens kulturminnebase og Matrikkelens 

SEFRAK-register. 

 

Naturmangfold, naturmiljø, kulturlandskap eller landskapsbildet: 

Søk på rødliste- og truede arter er utført i Artsdatabanken, jfr. Naturmangfoldsloven §§ 8-12. 

Tiltaket anses ikke å medføre miljømessige ulemper eller ha negativ innvirkning for 

naturmiljøet, kulturlandskapet eller landskapsbildet. 

 

Vurdering: 

I henhold til Pbl § 19-2 kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 

dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal 

det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 

tilgjengelighet. Ved vurdering om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og 

regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra 

planer, lovens bestemmelse om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

 

Søker ønsker dispensasjon fra reguleringsplan 2022200501 Kjøllefjord sin bestemmelse om 

byggegrense, regulert formål til offentlig bebyggelse og område avsatt til kommunalteknisk 

anlegg. 

 

Søker har i sin dispensasjon begrunnet behovet med plassbehovet for å få plass til produksjon 

og kafédrift. Omsøkt utvidelse vil medføre at område mellom bygget og kanten mot havna er 

på 7 meter bredde. 

 

Området er i bruk som bibliotek og midlertidig rådhus (studiesenteret) i dag. På sikt er det 

planlagt at all bruk i bygget skal flyttes inn i den nye rådhuset som er planlagt ferdigstilt i 

løpet av 2016. Bygget og området vil derfor ikke være i bruk som bibliotek og studiesenter og 

det er heller ingen planer om å etablere noen annen offentlig drift i bygget. Det at bygget tas i 

bruk vil således være av svært positiv art. Det anbefales derfor at en bruksendring av området 

fra offentlig bebyggelse (O1) til industri/ bevertning godkjennes. 

 

Når det gjelder område avsatt til kommunalteknisk anlegg er dette i forhold til eventuelle 

fremtidige krav om avfallsrensing, men ansvarlig for vann og avløp ser ikke noen problemer 

med at området eventuelt tas i bruk for annet formål. Dersom det eventuelt skal etableres 

anlegg i fremtiden kan dette gjøres på andre plasser enn akkurat dette området. Det anbefales 

derfor at endring av formålet SK2 kommunalteknisk anlegg gis. 

 

Søker har planer om å utvide eksisterende bebyggelse på området. Utvidelsen vil medføre at 

det nye planlagte bygget vil bryte byggegrensen med 2 meter i forhold til gjeldende 



  Sak 12/16 

 

 Side 5 av 21   

 

reguleringsplan. Dette medfører at området mellom veggen og øver kant fylling mot havna 

blir på ca 7 meters bredde. På dette området går det i dag en kommunal veg (Kv 24) med 50 

km/t fartsgrense. Den planlagte utvidelsen vil ikke komme inn på område regulert til veg, men 

selve bygningen vil komme nærmere vegen. På østsiden av bygget er det i dag en 

parkeringsplass. Biler som kommer ut av parkeringsplassen har i dag vikeplikt for 

trafikkerende på vegen. Selv om bygget kommer nærmere vegen vil dette ikke vesentlig øke 

farenivået i området. 

 

En annen ting er at dagens forhold med 50 km/t langs denne vegen (Kv 24) bør vurderes med 

tanke på lokalisering og at denne var tenkt benyttet til strandpromenade. Det vil her være mer 

fornuftig å eventuelt etablere en fartsgrense på 30 km/t og eventuelt oppføring av skilter i 

forhold til vikeplikt da det ikke vil være hensiktsmessig å eventuelt benytte envegskjøring på 

vegen eller deler av vegen. 

 

Etter en samlet vurdering anser kommunen at det foreligger større fordeler enn ulemper i 

forhold til å innvilge dispensasjon i denne saken. Ved etablering av nytt rådhus vil behovet og 

bruken av området ikke være viktig i forhold til offentlig bebyggelse. Det er heller ikke et 

overhengende behov for etablering av kommunalteknisk anlegg på akkurat denne 

plasseringen. Samt at regulert veg i bakkant av bygget ikke nevneverdig vil bli berørt av 

bygget da vegen er i en rett strekning og at biler som kommer ut av parkeringsplassen har 

vikeplikt. 

 

På bakgrunn av ovenstående anbefales det at dispensasjon fra byggegrense, og endret bruk av 

berørt område for offentlig bebyggelse (O1) og kommunalteknisk anlegg (SK2) til industri og 

forretning (I/F) innvilges. 

 

 











Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no    
Postboks 38 Strandveien 149 Telefon: 7849 9555 Bankkonto: 4961.72.00235 
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 7849 8467 Bankkonto skatt: 6345.06.20221 
 www.lebesby.kommune.no org.nr.:  940 400 392 

 

Lebesby kommune  
Sentraladministrasjonen 
9790 KJØLLEFJORD    

   
 
 
Nordkyn vekst AS 
Postboks 29 
 
9790 KJØLLEFJORD 
 
 

 

Saksnr. Arkivkode               Vår dato: Avd/Sek/Saksb. 
15/430                          17.09.2015 GBNR 36/8/52/RAD/TEKNISK/ODRA 
    
 
 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ENDRINGER PÅ EIENDOM 
36/8/52 OG 36/202/0 
 
Fra møtet i Formannskapet den 08.09.2015, saksnr PS  78/15. 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

 

Med hilsen 
Lebesby kommune 
 

 

Anne Lill Fallsen 
serviceleder 
 
 
 
Kopi til: Saksbehandler Odd M. Rasmussen 
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HØRING - NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 200  

Arkivsaksnr.: 16/261    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 13/16 Formannskapet 11.02.2016  

 

Innstilling: 

 

 

 

HØRINGSUTTALELSE FRA LEBESBY KOMMUNE 

 

1. Lebesby kommune synes det er utfordrende å gi en høringsuttalelse til flere av 

forslagene som foreligger. Dette fordi det ikke er mulig å se utslagene av flere av de 

foreslåtte endringene. Her nevnes småkommunetilskudd og Nord-Norge tilskudd 

 

2. Nord-Norge tilskuddet samordnes ikke med småkommunetilskuddet, men 

beholdes som et eget tilskudd til kommunene i Nord-Norge som i dag, herunder 

også differensieringen. Landet bør ha interesse av at Nord-Norge fortsatt er i stand til 

å forvalte landsdelens naturressurser, herunder fiskeri – og havbruksressursene, på en 

god måte, samt å hevde Norges interesser i Nordområdene. Uten en sterk offentlig 

sektor vil sysselsetting og bosetting i landsdelen bli svært sårbar ovenfor svingningene 

i privat sektor.  Spredt bosetting og få å dele infrastrukturkostnadene på gjør at 

kommunen må bidra i større grad en i sentrale strøk av landet. Som eksempel kan 

nevnes bredbåndsutbygging. Det er flere bygdesamfunn både i Lebesby kommune og 

andre kommuner i landsdelen som ikke har bredbånd. Det er for få å dele kostnadene 

på, og andre støtteordninger trappes ned når en viss prosent av landet er dekket.  

 

3. Utformingen av nytt inntektssystem må gjøres nøytralt uten direkte tilknytning til 

kommunereform og debatten om kommunesammenslåinger. 

 

4. Forslaget til nytt inntektssystem mangler avklaring på hvilke regler som skal gjelde i 

2017-2019 for kommuner som innen 30.6.16 fatter vedtak om å slå seg sammen fra 

1.1.2020.  Dette må avklares. 

 

5. Summen av endringer i kostnadsnøklene slår dårlig ut i mange små 

distriktskommuner. Vi ber i så henseende departementet om å se nøye på utslagene for 

Lebesby kommune, som et eksempel på utslagene. Endringer på sone og nabo slår ut 

på mange av nøklene. I vår kommune er det 270 km en-vei til Veidnes, det er 4 

fjelloverganger som vinterstid ofte kan være kolonnekjørt. Det er klart at det er dyrt og 

krevende å drive tjenester under slike forhold. Vi ber departementet om ikke å 

redusere sone og nabo kriteriene i kostnadsnøklene. 
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6. Delkostandsnøkkel barnehage. Tall fra KS viser at denne slår dårlig ut i distriktsnorge. 

Vi har større frafall fra videregående skole, og flere med lav utdanning. Vi ber 

departementet om å bruke alternativ kostnadsnøkkel hvor utdanningskriteriet 

erstattes med følgende kriterie: Barn  1-5 år  med vekt 0,8093 og Antall 

heltidsansatte 20-44  med vekt  0,1907 

 

7. Innslagspunktet for tilskudd til ressurskrevende tjenester må justeres ned 

tilsvarende nedvektingen av kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over. 

 

8. Skatte og avgiftsordninger som i dag holdes utenfor inntektsutjevningen, 

eksempelvis eiendomsskatt, konsesjonsavgifter og konsesjonskraft, må også 

holdes utenfor i fremtiden. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/a2d1bd7961da456c9b107253cd54c31c/horingsnotat

-forslag-til-nytt-inntektssystem-for-kommunene-002.pdf 

 

 

Faktaopplysning: 

Regjeringen har fremmet forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Dette er nå på 

høring. Høringsfrist 1.mars 2016 

 

 Endelig forslag vil foreligge i kommuneøkonomiproposisjonen som er planlagt fremmet den 

11 mai 2016.  

 

 

Vurdering: 

Høringsforslaget består av flere elementer. Det ene er revisjon av kostnadsnøklene som ligger 

til grunn for utgifts utjevning i inntektssystemet. Dette skal bygge på objektive kriterier, og 

baseres på KOSTRA tall og andre utredinger som departementet gjør. Det er fornuftig å 

justere disse kostnadsnøklene med jevne mellomrom. I denne revisjonen kommer vår 

kommune dårlig ut. Dette fordi kriteriet Sone og Nabo vektes ned i delkostnadsnøklene. Det 

fremstår videre urimelig at utdanningsnivå vektes i delkostnadsnøkkelen for barnehage, her 

bør antall heltidsansatte brukes i stedet for. De som er i arbeid trenger barnehage om de har 

høy eller lav utdanning. Det er sannsynligvis ikke mulig å argumentere for en endring i alle 

kostnadsnøklene som er foreslått, selv om vi kommer dårlig ut denne gangen. Det foreslås 

derfor å argumentere for noe. Et hovedtrekk i forslaget er at distriktene taper på denne 

revisjonen av kostnadsnøklene.  

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/a2d1bd7961da456c9b107253cd54c31c/horingsnotat-forslag-til-nytt-inntektssystem-for-kommunene-002.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/a2d1bd7961da456c9b107253cd54c31c/horingsnotat-forslag-til-nytt-inntektssystem-for-kommunene-002.pdf
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Når det gjelder det som går på regionalpolitiske tilskudd som Nord-Norge tilskudd og 

småkommunetilskudd så er høringsnotatet umulig å tallfeste. Det er foreslått å slå sammen 

småkommunetilskuddet og Nord-Norgetilskuddet. Dette vil svekke verdien av Nord-

Norgetilskuddet i forhold til begrunnelsen da det ble opprettet.  

 

Skatte og avgiftsordninger som i dag holdes utenfor inntektsutjevningen, eksempelvis 

eiendomsskatt, konsesjonsavgifter og konsesjonskraft, må også holdes utenfor i fremtiden. 
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