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Sakstittel:  HAVNEKRAV POST 30 I VEIDNESKLUBBEN  

 

 

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

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

utdyping av fiskerihavna.  

2. De senere årene har det skjedd en svært positiv utvikling på Veidnesklubben, med en 

stor økning i antall fiskefartøy og oppstart av fiskemottaket. Det ble derfor 

gjennomført vedlikeholdsmudring som en akuttløsning i 2015, som bedret forholdene 

noe. Dybden ble likevel ikke god nok i havna, og det har i ettertid kommet flere fartøy 

og utfordringene er blitt større.  

3. Tilstrekkelig utdyping og bedre skjerming er derfor et krav for å få en funksjonell og 

sikker havn i Veidnesklubben 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 Veidnesklubben havn, sendt Kystverket 10.2.2017. 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Havna i Veidnesklubben er svært utfordrende, og Sværholt Fiskarlag har ved flere 

anledninger henvendt seg til kommunen og til havna for å be om at tiltak settes i verk. I 

vedlagte havnekrav finnes opplysninger om dagens situasjon, muligheter dersom tiltakene 

blir gjennomført samt 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 en bedre skjerming og større dybde i havna i 

Veidnesklubben. Det har vært en stor økning i fiskeriaktiviteten der, og man ser helt klart 

begrensningene i havna som igjen kan stoppe den positive utviklingen.  

 

Sett fra kommunens ståsted er det Kystverket som innehar den riktige kompetansen for å 

kunne utrede den beste løsningen. Derfor har administrasjonen, etter vedtak i Formannskapet 

(saksnr. PS 10/16), utarbeidet havnekravet og oversendt dette til Kystverket 10.2.2017.  

Administrasjonen vurderer det slik at en god og riktig havneløsning må utredes av 

Kystverket, da havneforholdene er svært 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 

Veidnesklubben. 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.  
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