
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 19/1073   

Sakstittel:  REGULERINGSPLAN DYFJORD PLANID 201901 - ENDELIG 

VEDTAK  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre vedtar områderegulering for Dyfjord, PlanID 201901, med 

hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 

2. Følgende reguleringsplaner oppheves ved vedtak av områdereguleringen: 

 Dyfjord (Dyfjordbotn) 2022-08, vedtatt 19.03.1976 

 Tilleggsregulering Dyfjordbotn 2022-20, vedtatt 29.03.1982 

 Dyfjord (naustområde) 2022-24, vedtatt 20.06.1983 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Plandokumenter og vedlegg 

PLANKART OMRÅDEREGULERING DYFJORD 201901 

PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING DYFJORD 201901 

PLANBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING DYFJORD 201901 

VEDLEGG 1 MERKNADER VED HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

OMRÅDEREGULERING DYFJORD 201901 

VEDLEGG 2 ROS-ANALYSE OMRÅDEREGULERING DYFJORD 201901 

VEDLEGG 3 VURDERING AV KU-KRAV OMRÅDEREGULERING DYFJORD 201901 

VEDLEGG 4 SKREDFAREVURDERING OMRÅDEREGULERING DYFJORD 201901 

VEDLEGG 5 FLOMFAREVURDERING OMRÅDEREGULERING DYFJORD 201901 

VEDLEGG 6A GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OMRÅDEREGULERING 

DYFJORD 201901 

VEDLEGG 6B VURDERING AV OMRÅDESTABILITET OMRÅDEREGULERING 

DYFJORD 201901 

 

Høring og offentlig ettersyn, første runde 

REGULERINGSPLAN DYFJORD - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

SAKSPROTOKOLL - REGULERINGSPLAN DYFJORD - HØRING OG OFFENTLIG 

ETTERSYN 

SAMORDNET HØRINGSUTTALELSE - OMRÅDEREGULERING DYFJORD, 

LEBESBY KOMMUNE 

FYLKESKOMMUNENS UTTALELSE TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV 

PLANFORSLAG - OMRÅDEREGULERING DYFJORD PLANID 201901 - LEBESBY 

KOMMUNE 

NVES UTTALELSE - OFFENTLIG ETTERSYN - OMRÅDEREGULERING FOR 

DYFJORD - PLANID 201901 - LEBESBY KOMMUNE 

OMRÅDEREGULERING DYFJORD 19/1073 

SVAR PÅ HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG - - 

OMRÅDEREGULERING DYFJORD 201901 - LEBESBY KOMMUNE 



MARINARKEOLOGISK VURDERING: HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV 

PLANFORSLAG - OMRÅDEREGULERING DYFJORD 

UTTALELSE UTEN MERKNAD TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV 

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR DYFJORD I LEBESBY KOMMUNE 

SVAR - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG - 

OMRÅDEREGULERING DYFJORD 201901 

UTTALELSE FRA KYSTVERKET - OMRÅDEREGULERING DYFJORD 19_1073 - 

OFFENTLIG ETTERSYN - LEBESBY KOMMUNE - TROMS OG FINNMARK FYLKE 

UTTALELSE VEDRØRENDE HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV 

OMRÅDEREGULERING FOR DYFJORD, LEBESBY KOMMUNE 

 

Begrenset høring, andre runde 

REGULERINGSPLAN DYFJORD - BEGRENSET HØRING ETTER FØRSTE 

HØRINGSRUNDE 

UTTALELSE VEDØRENDE MINDRE ENDRING AV OMRÅDEREGULERING, 

DYFJORD, LEBESBY KOMMUNE 

FYLKESKOMMUNENS UTTALELSE TIL BEGRENSET HØRING ETTER FØRSTE 

HØRINGSRUNDE - REGULERINGSPLAN DYFJORD - PLAN-ID 201901 - LEBESBY 

KOMMUNE 

HØRINGSUTTALELSE - BEGRENSET HØRING OMRÅDEREGULERING DYFJORD 

(PLANID 201901), LEBESBY 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommunestyre vedtok 3. september 2019 (sak PS 56/2019) å igangsette 

reguleringsarbeid for bygda Dyfjord inkludert Dyfjordbotn. Bakgrunnen for vedtaket var at 

bygda har hatt betydelig oppsving i næringsaktivitet knyttet til fiskebruket de siste årene. 

Denne aktiviteten har aktualisert behovet for nærmere arealplanlegging, både for å legge til 

rette for utvikling i tilknytning til havna og for boliger. 

 

Planforslaget var på førstegangs høring i perioden desember 2021 - februar 2022. Etter en 

begrenset høringsrunde i april-mai 2022, er forslag til områderegulering Dyfjord, PlanID 

201901, nå klart for endelig behandling og vedtak i kommunestyret, jf. plan- og 

bygningslovens 12-12. 

 

Innspill under høring og offentlig ettersyn 

Det kom inn 10 uttalelser under første høringsrunde og offentlig ettersyn. Merknadene med 

administrativ kommentar er oppsummert i vedlegg 1. Høringsinnspillene i sin helhet er 

vedlagt saksfremlegget. 

 

Én av uttalelsene kom fra grunneier Lyderfisk AS, og gjaldt forslag til endring i formål fra 

lager (BL) til lager/bolig (BKB): 

 

(…) «spesielt satte vi pris på løsningen på området BKB, med tanke på beboelse, der dere 

foreslår et regulert område over 2 etg. der 1 etg. er lager/ egnerbu og 2 etg. foreslått 

beboelse. (…) 

Mens vi er inne på beboelse, så ser vi at området «BL» bare er regulert ut til lager, og der 

hadde vi sett for oss å kunne sett på en tilsvarende løsning, med lager i 1 etg. og beboelse i 2 

etg. eventuelt bare beboelse. 

 



Areal for bolig er det som er vanskeligst og mest utfordrende her i Dyfjord, derfor hadde det 

vært mest egnet å kunne bruke dette området også til bolig.» 

 

Dette endringsforslaget, med tilhørende bestemmelser, ble sendt på en begrenset høring til 

Statsforvalter, fylkeskommune, Sametinget og naboer i april 2022. Ingen av myndighetene 

hadde innsigelser til endringen, men de hadde noen planfaglige merknader. Disse er gjengitt 

og kommentert i vedlegg 1 til planbeskrivelsen.  

 

Utover endringen som ble spilt inn fra Lyderfisk, dreide andre endringer etter første høring 

og offentlig ettersyn seg om mindre presiseringer i planbestemmelsene. 

 

Virkninger av planforslaget 

Virkninger av planforslaget er drøftet i planbeskrivelsens kapittel 6. Konklusjonen er at 

planforslaget legger opp til tiltak som samlet vil bidra til en positiv og bærekraftig utvikling 

av Dyfjordsamfunnet. Foreslåtte tiltak forventes å styrke stedsutvikling i Dyfjord, herunder 

tilrettelegging for vekst i fiskerirelatert næring, boligtomter, skjerming av viktige 

naturområder, samt hensyn til sosiale møteplasser. 

 

Noen forhold er det delte meninger om lokalt. Dette gjelder først og fremst utfylling i 

fjæreområder nord og sør for fiskebruket, samt utfylling av støa i molokroken. I sistnevnte 

tilfelle foreslår vi likevel at området bør avsettes til parkering, fordi det er et stort behov for 

mer parkerings- og trafikkareal i havna. Som avbøtende tiltak foreslås areal avsatt til 

båtopptrekk i Dyfjordbotn, samt at offentlig kai med kran skal være tilgjengelig for 

allmennheten. 

 

Vurdering: 

Planforslaget som nå foreligger, er grundig gjennomarbeidet i henhold til gjeldende lover og 

regler. Arbeidet har vært omfattende, styrt av mange ulike hensyn og behov, som har vært 

utredet og vurdert underveis. I tråd med intensjonen med planarbeidet mener 

administrasjonen at planforslaget legger til rette for en positiv utvikling i Dyfjord.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Hege Johansen 

  Planlegger 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


