
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 17/198   

Sakstittel:  FINANSIERING AV FORPROSJEKT - SØKNAD TIL 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET ANG FORSKUTTERING AV KJØLLEFJORD 

HAVN  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby Formannskap viser til tidligere orientering for Formannskap og 

Kommunestyre om arbeidet med forprosjekt Kjøllefjord havn, og søknad som sendes 

til Samferdselsdepartementet. 

2. Formannskapet godkjenner det videre arbeidet med forprosjektet og søknad om 

forskuttering av havnetiltakene, og bevilger inntil kr. 200.000 til dette arbeidet.  

3. Tiltaket finansieres over investeringsbudsjettet og omsøkt tilskudd fra Finnmark 

fylkeskommune. Det vil bli lagt frem regulering ved 2. tertial.  

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Søknad til Samferdselsdepartementet (vil bli lagt inn i saken når søknaden er klar) 

Brev fra Samferdselsdepartementet datert 12.2.2018 

Søknad til Finnmark fylkeskommune om RUP-midler (regionale utviklingsmidler) datert 

2.5.2018 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Samferdselsdepartementet lyste ut en ny forskutteringsordning for fiskerihavne- og 

farledsprosjekter den 5.2.2018. Søknadsfrist er satt til 16.5.2018. Prosjekter som er prioriterte 

i Nasjonal transportplan (2018-29), og at en raskere realisering vil ha positive 

næringsmessige effekter, vil bli prioritert.   

 

Bakgrunnen for denne ordningen er beslutningen om at fiskerihavner skal overføres fra 

Kystverket til de nye regionene fra 2020, og at Kystverket kun skal prioritere å jobbe med 

igangsatte prosjekter frem til da.  

 

Lebesby kommune ønsker å søke denne forskutteringsordningen for prosjektet som kom inn i 

Nasjonal transportplan (NTP); molo og mudring i Kjøllefjord havn, og dette ble tatt til 

orientering i kommunestyret den 17.4.2018. Administrasjonen har innhentet hjelp fra 

Kystverket, og fra Norconsult i Trondheim for å kunne ferdigstille søknaden i tide.  

 

Basert på utredninger og arbeidet så langt fra Kystverket har Norconsult blant annet gjort 

følgende utredninger som basis for søknaden: 

 Gjennomgang av eksisterende kostnadsoverslag (grunnlaget for NTP) og dybdedata 

 Steinbrudd, utnyttelse og plan 



 Moloer, arbeidsgjennomføringsplan og detaljerte masseberegning basert på 

Kystverkets dybdedata 

 Mudringsplan 

 Vurdering av miljøtiltak 

 

I det videre arbeidet med forprosjektet må kommunen i tillegg få utført: 

 Kompletterende grunnlagsmåling i mudringsområdet 

 Masseberegne løsmasser og fjell i mudringsområdet, finne egnet dumpested, spesielt 

for forurensede masser 

 Usikkerhetsanalyse av kostnader 

 Marinarkeologiske undersøkelser i området der moloene skal bygges dersom dette blir 

et krav fra Tromsø Museum  

 

Forprosjektet er kostnadsberegnet slik totalt: 

 

Marinarkeologiske undersøkelser   kr. 200.000 

Prosjektering steinbrudd og reguleringsplan  kr. 100.000 

Prosjektledelse, reiser mm.    kr. 100.000 

Resterende forprosjektarbeid molo og mudring kr. 200.000 

Sum kostnader     kr. 600.000 

 

Finansieringen er omsøkt slik: 

 

Egenfinansiering Lebesby kommune   kr. 200.000 

Eget arbeid, reguleringsplan og prosjektledelse  kr. 100.000 

Søkt tilskudd fra RUP-midler Finnmark fylke kr. 300.000 

Sum finansiering     kr. 600.000 

 

Søknaden til FFK vil bli behandlet i fylkesutvalgets møte den 19.6.2018. 

 

Vurdering: 

Kystverket var kommet godt i gang med utredningen av tiltakene i Kjøllefjord havn, men 

likevel er det mange usikkerhetsfaktorer og flere utredninger som må gjøres. I forkant av 

søknaden som skal til Samferdselsdepartementet var det derfor viktig å bruke Norconsult til 

en mer detaljert gjennomgang av Kystverkets utredninger så langt. Kystverket hadde laget en 

liste til kommunen med viktige momenter vi måtte få utredet før en søknad gikk av sted. 

 

I tillegg har vi i denne saken satt opp flere punkter som det bør jobbes videre med etter at 

søknaden er sendt, og frem til en avgjørelse faller i departementet i løpet av høsten. Dersom 

kommunen ikke innvilges tilskudd fra fylkeskommunens RUP-midler, vil rådmann komme 

tilbake til formannskapet med en orientering og avklaring av arbeidet videre i første møte 

etter ferien.   

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 



 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


