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Sakstittel:  HAVNEKRAV POST 30 LEBESBY HAVN  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre viser til havnekrav post 30 for Lebesby havn. Kommunen 

ønsker gjennom sitt havnekrav at Kystverket finner gode løsninger for skjerming og 

utdyping av fiskerihavna.  

2. De senere årene har det skjedd en positiv utvikling i Lebesbyområdet, med økning i 

antall fiskefartøy, økt interesse for oppdrett og fritids- og turistfiske. Fiskemottaket i 

Trollbukt er i gang, og kommunen og havna ønsker å se utviklingen av dette området 

under ett.  

3. Skjerming og utdyping er et krav for å få en funksjonell og sikker havn i Lebesby, og 

den videre utvikling er helt avhengig av at utbedringene blir gjennomført.  

4. Tiltaket er også forankret i Nordkappregionen havn IKS’ plan for utvikling av 

fiskerihavner.  

5. Lebesby kommune er forberedt på også å ta sin del av dette arbeidet, som blant annet 

innebærer arealdisponeringer, reguleringsarbeid og administrativ og politisk 

oppfølging.  

6. Kystverket har fagkompetanse til å finne de beste løsningene for havna, og Lebesby 

kommunestyre ber Kystverket prioritere denne oppgaven.  

 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Havnekrav for Lebesby havn, sendt Kystverket 2.5.2017. 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Befolkning og næringsliv i Lebesby-området har i mange år vært i kontakt med kommunen 

angående havna i Lebesby. Den er for grunn og for urolig i dårlig vær, og forholdene er 

dårlige både for fiske- og fritidsflåte. I vedlagte havnekrav finnes opplysninger om dagens 

situasjon, muligheter dersom tiltakene blir gjennomført og utfordringer om det ikke blir 

skjerming og utdyping.   

 

Kystverket vil i den videre prosessen gjøre en vurdering av havnekravet, og lage et 

skisseprosjekt i forhold til behov og grove kostnadsoverslag. Skisseprosjektet vil bli 

utarbeidet i løpet av året. Videre vil det i budsjettsammenheng bli avklart om Kystverket 

Troms og Finnmark får midler til å gå videre med et forprosjekt til neste år. I forprosjektet 

går man dypere, og utreder blant annet kost-nytte, som er et krav i slike saker.  

  

 

Vurdering: 



Det er ingen tvil om at det er nødvendig å få større dybde og løsning på bedre skjerming i 

havna i Lebesby. Potensialet for utvikling av området er stort, både sett i forhold til fiskeri, 

oppdrett og reiseliv. Mere om dette er beskrevet i havnekravet.  

 

Det ble vurdert om kommunen skulle søke Kystverket om «vedlikeholdsmudring» men da 

ville bare renna og litt ved kaia blitt mudret. Kystverket har også begrensede midler til 

vedlikehold. Administrasjonen anser behovet for mudring til å være større enn det, for å få en 

bedre havn. Sett fra kommunens ståsted er det Kystverket som innehar den riktige 

kompetansen for å kunne utrede den beste løsningen.  Administrasjonen vurderer det slik at 

en god og riktig havneløsning må utredes av Kystverket, da havneforholdene er utfordrende, 

og kommunen selv ikke innehar riktig kompetanse.  

 

Kommunen må også være forberedt på at det etter hvert må avsettes ressurser til 

reguleringsplanarbeid og arealdisponeringer som må gjøres i samarbeid med Kystverket. Et 

eksempel kan være områder som bør avsettes til sjødeponi, i nærheten av havna i Lebesby. 

Det må også reguleres for uttak av masser til molo. Avklaringer rundt dette vil komme på et 

senere tidspunkt, når man er kommet videre i prosessen og har konkrete løsninger å ta stilling 

til.  

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 


