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VARSEL OM REGULERING - RPL 2022201601 DETALJEREGULERINGSPLAN 
FOR KJØLLEFJORD YTRE HAVN 
 
 
 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av dataljreguleringsplan 
for Kjøllefjord ytre havn i Lebesby kommune. 
 
Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av molo både på nord og 
sørsiden av innløpet til Kjøllefjord havn. I forbindelse med den nordre molo ønskes det 
tilrettelegging av vei og landfeste. 
 
Eiendommene som ligger innenfor plangrensen eies hovedsakelig av Finnmarkseiendommen 
og Lebesby kommune, men noen private eiendommer på nordre del mot Klubben vil bli 
berørt. 
 
Planområdets nordre del av innløpet til Kjøllefjord fra snuplass mot vest ligger i en LNF-C 
sone av kommunens eksisterende kommuneplan (2022200301 Areal- og kystsoneplan). 
Bestemmelsene for denne sonen er følgende: 
 

Innenfor denne sonen er oppføring av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse 
ikke tillatt. Det samme gjelder vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse. 

 
Planområdet fra snuplassen mot øst vil bli lagt inntil en eksisterende reguleringsplan (Rpl 
2022194801 Kjøllefjord byplanvedtekter) i Klubben. Dette området er i kommuneplanen 
betegnet som tettstedsområde. Bestemmelsene for denne sonen er følgende: 
 

Innenfor de på planen viste tettstedsområder kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og 
bygningsloven §§ 81, 86a og 93, samt fradeling til slikt formål, ikke finne sted før 
området inngår i reguleringsplan. 

 
Planområdets sørlige del berører en del av en eksisterende reguleringsplan (Rpl 2022200501 
Kjøllefjord) rundt eksisterende molo. Dette området er regulert til Friluftsområde på land 
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(FL), Friluftsområde på sjø (FS), samt gang og sykkelvei (T41). Bestemmelsene for denne 
sonen er som følgende: 
 

Friluftsområde på land (FL) 
a. Områder regulert til friluftsområder for ferdsel, rekreasjon og 

naturopplevelser. 
b. Bebyggelse eller annen tilrettelegging i friluftsområdet skal ikke tillates. 

Unntak kan gjøres for erosjonssikring, rassikring eller andre tiltak i 
områdene for å bevare eller styrke vegetasjon. 

 
Friluftsområde på sjø (FS) 

a. Område på sjø regulert til friluftsområde for ferdsel, rekreasjon og 
naturopplevelser. 

 
De øvrige arealene i sjø på planområdet er definert som Sjø/ vann/ vassdrag – Allment 
flerbruk, jfr. 2022200301 Areal- og kystsoneplan. 
 
Det er tidligere oppført 2 stk. moloer i indre del av Kjøllefjord havn, men disse har kun vært 
lokalisert for den sørlige delen av havnen. Det har ikke blitt iverksatt tiltak for å skjerme 
kaier og anlegg som er lokalisert på nordre del av havnen.  
 
Med den planlagte reguleringsplanen vil hovedformålet være å tilrettelegge for bygging av 
nye moloer i innløpet til Kjøllefjord havn. Dette for å sikre hele havneområdet i Kjøllefjord. 
 
Den planlagte detaljreguleringsplanen vil ikke komme inn under Forskrift om 
konsekvensutredning. 
 
 
 
 
 
Innspill og merknader sendes til: 
 
Lebesby kommune 
v/ Odd Magnus Rasmussen 
Postboks 38 
9790 Kjøllefjord 
 
E-post: postmottak@lebesby.kommune.no 
 
Innspill og merknader sendes innen31. mai 2017. 
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Figur 1 - Kartutsnitt med avmerket område som skal reguleres. 

 
Med hilsen 
LEBESBY KOMMUNE 
 
 
Odd Magnus Rasmussen 
avdelingsingeniør 
Mobil: 97 99 09 11 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 
 
 
Adresseliste: 

- Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø 
- Finnmark Fylkeskommune, Postboks 701, 9815 Vadsø 
- Sametinget, Àvjovàrgeaidnu 50, 9730 Karasjok 
- Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstuen, 0301 Oslo 
- Statens vegvesen region nord, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø 
- Mattilsynet, Postboks 383, 2381 Brumunddal 
- Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund 
- Fiskeridirektoratet region nord, Postboks 185 sentrum, 5804 Bergen 
- Tromsø museum, Postboks 6050 Langnes, 9037 Tromsø 
- Hurtigruten AS, Postboks 6144 Langnes, 9291 Tromsø 
- Nordkappregionen Havn IKS, Postboks 444, 9751 Honningsvåg 
- Kjøllefjord fiskarlag, Postboks 493, 9790 Kjøllefjord 
- Kjøllefjord skipsekspidisjon AS, Postboks 47, 9790 Kjøllefjord 
- Lerøy Norway Seafoods AS, Buøyveien 7, 8340 Stamsund 
- Nergård Polar Kjøllefjord, Postboks 260, 9790 Kjøllefjord 
- Stiftelsen Foldal, Postboks 307, 9790 Kjøllefjord 
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- Barnas representant i Plansaker – Lebesby kommune 
- Telenor Mobil AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu 
- Øystein Ingelæ, Postboks 406, 9790 Kjøllefjord 
- Vigdis Paulsen, Botnavegen 23, 6907 Florø 

 
Vedlegg: 

• Vedlegg I – ROS Analyse 
• Vedlegg II – Vurdering av krav om konsekvensutredning 
• Vedlegg III – Konsekvensvurdering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


