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Kjøllefjord havn - muligheter for fremskynding eller forskuttering 

Samferdselsdepartementet har mottatt henvendelser fra Lebesby kommune v/ordfører Stine 

Akselsen hhv 9. januar og 25. januar 2018, med anmodning om møte for å diskutere 

muligheten for å fremskynde prosjektet, eventuelt også om kommunen kan forskuttere 

prosjektet Kjøllefjord havn.  

 

Stortinget vedtok ved behandlingen av statsbudsjettet for 2018 at Samferdselsdepartementet 

kan inngå avtaler om forskuttering av midler til fiskerihavner og farleder ut over gitt bevilgning 

på inntil 350 millioner kroner. Etter Stortingets beslutning har departementet utarbeidet søke-

kriterier for forskutteringsordningen for fiskerihavne- og farledsprosjekter. Disse kriteriene ble 

fastsatt av departementet 1. februar og offentliggjort 2. februar i år på regjeringen.no 

(www.regjeringen.no/no/dep/sd/id791/) . Ordningen innebærer at kommuner og fylkeskom-

muner, sammen med partnere, har anledning til å søke om forskuttering for sitt prosjekt. 

Kriteriene for forskutteringsordningen, sammen med forutsetninger og krav til søknad, er 

beskrevet nedenfor.  

 

Samferdselsdepartementet har funnet det riktig å orientere Lebesby kommune om mulig-

heten for å søke om forskuttering av prosjektet i Kjøllefjord havn. Vi vil samtidig gjøre opp-

merksom på at vi ikke har budsjettmidler til rådighet som vil muliggjøre en framskyndelse av 

dette prosjektet, som i gjeldende Nasjonal Transportplan ligger inne i perioden 2024-2029.  

 

En søknad fra Lebesby kommune om mulig forskuttering av Kjøllefjord havn må, i tråd med 

det som er beskrevet, være Samferdselsdepartementet i hende innen 16. mai 2018. 

Søknader som er mottatt innen denne fristen vil bli behandlet med sikte på at søker kan 

inngå eventuelle avtaler høsten 2018.  
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Side 2 
 

Forutsetninger og krav til søknad om forskuttering av fiskerihavne- og 
farledsprosjekter    

 Bakgrunn  

I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2018 ble det etter finans-

komiteens innstilling, jf. Innst. 2 S (2017-2018), fattet vedtak om at Samferdsels-

departementet i 2018 kan inngå avtaler om forskuttering av midler til fiskerihavner og farleder 

ut over gitt bevilgning på inntil 350 mill. kroner.  
  

Finanskomiteens innstilling er fulgt opp med nærmere føringer i transport- og kommunika-

sjonskomiteens innstilling, jf. Innst. 13 S (2017-2018).   
  

I innstillingen fra transport- og kommunikasjonskomiteen er det blant annet lagt til grunn at 

prosjekter som er aktuelle for forskuttering skal være prioritert i Nasjonal transportplan 2018-

2029.   
  

Prosjektene som er omhandlet i Nasjonal transportplan befinner seg i svært ulike planleg-

gingsfaser, fra skisse- til hovedprosjektfase. Fiskerihavneprosjektene er i en særskilt stilling, 

som følge av regionreformen. I henhold til Prop. 84 S (2016-2017) Ny inndeling av folkevalgt 

nivå og Stortingets behandling av denne er det lagt til grunn at statens eierskap og 

forvaltningsansvar for fiskerihavner skal overføres til de nye fylkesregionene i 2020. 

Kystverket jobber nå videre med planlegging av fiskerihavneprosjekter som har oppstart før 

overføring av ansvar finner sted. Samtidig jobber Samferdselsdepartementet med 

premissene for overføring av forvaltningsansvaret og videre planlegging av prosjektene som 

skal realiseres deretter. Kystverket har begrensede ressurser for å kunne fremskynde 

prosjektering av tiltak som kommer etter de prosjekter som Kystverket faktisk skal igangsette 

(prosjekter i egenregi). En forutsetning for forskuttering vil derfor være at søker kan ta overta 

arbeidet med ferdigstilling av prosjektplanlegging og gjennomføring av utbygging.     

 Forutsetninger og krav til søknad om forskuttering  

På bakgrunn av ovenstående stilles følgende forutsetninger og krav til søknad om 

forskuttering av havne- og farledsprosjekter:  
  

• Prosjektet er prioritert i Nasjonal transportplan 2018-2029  

• Søker ferdigstiller prosjektplanlegging og gjennomfører utbygging i egenregi, dvs. tar 

over rollen fra Kystverket som ansvarlig prosjekterende og byggherre.  

• Det kan refunderes et beløp inntil avtalt økonomisk ramme. Utgangspunktet for avtale 

vil være investeringsrammen for prosjektet i Nasjonal transportplan 2018-2029.       

• Eventuelle overskridelser i prosjektene dekkes av partene som forskutterer, og skal 

ikke refunderes av staten med mindre overskridelsen kommer som nye krav fra 

staten. Det gis imidlertid ikke kompensasjon for uforutsette krav fra andre statlige 

myndigheter utenom Kystverket.   

• Renter på det forskutterte beløpet dekkes ikke.   

  



 

 

Side 3 
 

Kommuner og fylkeskommuner, sammen med partnere, har anledning til å søke om 

forskuttering. Kommuner og fylkeskommuner som søker om forskuttering kan be om å få 

tilgang til Kystverkets planmateriale for prosjektet, som del av arbeidet med søknaden. 

Henvendelse kan rettes direkte til Kystverket. En forutsetning for eventuell innvilgning av 

søknad er at partene som forskutterer står for ferdigstilling av prosjektplanlegging og 

gjennomføring av utbygging.   
  

Utgangspunktet for en avtale om økonomisk ramme for forskuttering vil være 

investeringsrammen for prosjektet som oppgitt i Nasjonal transportplan 2018-2029. Denne 

rammen kan eventuelt justeres ved avtaleinngang, dersom foreliggende planmateriale fra 

Kystverket gir grunnlag for dette. Departementet foretar den endelige vurderingen av 

rammen som skal legges til grunn.   
  

Kostnadsoverskridelser forutsettes dekket av partene som forskutterer, med de forbehold 

som er nevnt over. Risiko knyttet til kostnadsoverslag er blant annet avhengig av 

prosjekterings-/planstatus. Dette innebærer at partene som forskutterer selv må ta risiko 

knyttet til nødvendige tillatelser som ikke foreligger på avtaletidspunkt, eksempelvis 

eventuelle tillatelser fra miljøvernmyndigheter.    
  

En forutsetning for utbetaling vil være at prosjektet er ferdigstilt som avtalt og at det foreligger 

revisorbekreftet regnskap. Det skal føres spesifisert regnskap for arbeidene. Regnskapet 

skal settes opp slik at det kan sammenliknes med de enkelte postene i kostnadsoverslaget 

som ligger til grunn for avtale om forskuttering. Det vil maksimalt refunderes et beløp inntil 

avtalt ramme for forskuttering. Dersom regnskapet gir en lavere kostnad vil dette beløp 

utbetales.  
  

Det må videre tas forbehold om Stortingets bevilgning før forskuttert beløp kan refunderes.    
  

Nærmere detaljer i de økonomiske betingelsene vil fastsettes ved eventuell inngåelse av 

avtale. Utbetalingstidspunkt vil være en del av avtalen. Investeringsprogrammet som oppgitt i 

Nasjonal transportplan gir en pekepinn på aktuelt tidspunkt for utbetaling, dvs. er prosjektet 

innplassert i første del (2018-2023) eller siste del (2024-2029) av planperioden.  
  

I tillegg til ovenstående forutsetninger og krav, vil følgende momenter tillegges vesentlig vekt 

i behandlingen av søknad:  
   

• En raskere realisering vil ha positiv effekt på utvikling av næringslivet i tilknytning til 

havneområdet, og lokalt næringsliv er en vesentlig aktør i prosjektet.  

• Trygg innseiling og nødvendig seilingsdybde i havneområde tillegges ekstra vekt i 

vurderingen av søknadene.   

  

En søknad bør inneholde en beskrivelse på ovennevnte punkter om effekter og betydning for 

næringsliv og fremkommelighet til sjøs. Dokumentasjon som understøtter beskrivelsen vil 

styrke søknadsgrunnlaget.  
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Oppsummering – hovedinnhold i søknad om forskuttering   

Med henvisning til ovenstående bør en søknad om forskuttering inneholde:  
  

• Prosjektbeskrivelse: Kort omtale av prosjekt som ønskes forskuttert (må være et 

prosjekt som inngår i Nasjonal transportplan 2018-2029)  

• Prosjektorganisering: Beskrivelse av prosjekteier og andre deltakere i prosjektet 

(lokale/regionale myndigheter og eventuelle andre aktører som lokalt næringsliv).   

• Prosjektgjennomføring: Beskrivelse av plan for gjennomføring av prosjektet, 

herunder fremdriftstidsplan. Fremdriftsplan skal inneholde planlagt 

oppstartstidspunkt, milepæler og ferdigstillingstidspunkt.  

• Planstatus: Er det eksempelvis vedtatt reguleringsplan, eller igangsatt en prosess for 

å få på plass dette om nødvendig? Hva er status for arbeidet med andre nødvendige 

tillatelser?  

• Finansieringsplan: Beskrivelse av hvordan prosjektet skal finansieres, før 

forskuttering kan refunderes. Vil prosjektet finansieres gjennom egenkapital, 

lånefinansiering eller en kombinasjon? Hvem vil være låntaker ved lånefinansiering?  

• Beskrivelse av effektene knyttet til en raskere realisering, herunder betydningen 

for lokalt næringsliv og sikkerhet/fremkommelighet for seilas i det aktuelle farvannet.      

  

Prosess og frister for søknadsbehandling  

Søknad som skissert ovenfor vil være en forutsetning for videre dialog om mulig innvilgning 

av forskuttering, og sendes til Samferdselsdepartementet innen 16. mai 2018.      
  

Innkomne søknader innen fristen vil bli behandlet med sikte på at eventuelle avtaler kan 

inngås høsten 2018.    
  

Kontaktpersoner i departementet:  

Seniorrådgiver Kim Ove Liaker: 977 36 450 / 22 24 64 33. Kim-Ove.Liaker@sd.dep.no  

Seniorrådgiver Inger-Lise Sogstad: 908 14 102 / 22 24 64 28. Inger-Lise.Sogstad@sd.dep.no  

 

 

  

Med hilsen 

 

 

Ottar Ostnes (e.f.) 

ekspedisjonssjef  

 

 

Anita Christoffersen  

avdelingsdirektør  

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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