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GODKJENNING AV INNKALLING TIL EKTRAORDINÆRT MØTE I UTVALG 

FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 17.4.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/404    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 19/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 17.04.2018  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 17.4.18. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Ekstraordinært møtet i Plan- Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 17.4.2018. Innkalling og 

sakspapirer skal egentlig være tilgjengelig for medlemmer 8 dager før møtedato. I dette 

tilfellet er de forsinket med en dag.  

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE I UTVALG 
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Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/405    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 20/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 17.04.2018  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner saksliste til ekstraordinært utvalgsmøte 17.4.18 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Ekstraordinært møtet i Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø er satt opp til tirsdag 17.4.18.  

 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 8 dager før møtedato. 

Ved en inkurie har møtesekretariat ikke fått sendt ut saksliste og innkalling før 7 dager før 

møtedato. Administrasjonen ber PTM likevel godkjenne sakslisten. 

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- TEKNISK OG 
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Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/406    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 21/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 17.04.2018  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 6.3.18 

 

 

 

Vedlegg: 

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 

DEN 06.03.2018 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoll var signert av medlemmene etter møtet 6.3.18 

 

 

Vurdering: 
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DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJØLLEFJORD YTRE HAVN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: L13  

Arkivsaksnr.: 16/1442    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 14/18 Formannskapet 06.02.2018  

PS 22/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 17.04.2018  

PS 15/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

1. Detaljreguleringsplan for Kjøllefjord ytre havn (PlanID: 2022201601) med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas, jfr. Plan- og bygningsloven (Pbl) § 12-12.  

 

2. Del av detaljreguleringsplan for Kjøllefjord (PlanID: 2022200501), vedtatt 15.3.2005, som 

blir berørt av ny detaljreguleringsplan for Kjøllefjord ytre havn (PlanID: 2022201601) 

inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.02.2018 sak 14/18 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 fremmer Lebesby kommune 

detaljreguleringsplan for Kjøllefjord ytre havn (PlanID: 2022201601). 

 

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Plankart detaljreguleringsplan for Kjøllefjord ytre havn, datert 6.4.2018 - nedkopiert i 

farger.  

2. Reguleringsbestemmelser, datert 6.4.2018.  

3. Planbeskrivelse, datert 6.4.2018.  

4. Forslag fra Kystverket på nye moloer, datert 8.5.2017.  

5. ROS-Analyse, datert 8.1.2018.  

6. Vurdering om krav om konsekvensutredning, datert 15.2.2017. 

7. Konsekvensvurdering, datert 20.2.2017.  

 

Andre dokumenter: 
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Faktaopplysning: 

Kystverket og Lebesby kommune holder på med å utrede muligheten for moloer ved innløpet til 

Kjøllefjord havn. Dette arbeidet er i en startfase, men det er viktig at kommunen har utarbeidet en 

reguleringsplan for området før dette arbeidet er avsluttet. Kommunen er avhengig av å få vedtatt 

en detaljreguleringsplan for nye moloer før dette arbeidet kan fortsette/ iverksettes. 

 

Hensikt med reguleringen / omreguleringen 

Detaljreguleringsplanen er utarbeidet med det formål å tilrettelegge for en fremtidig utbygging 

av moloer i innløpet til Kjøllefjord for å sikre og skjerme hele havneområdet. Samtidig vil 

detaljreguleringsplanen ta med et resterende område på nordsiden, ved Klubben, som i 

kommunens arealplan er definert som tettstedsområde. Dette vil medføre at planlagte 

detaljreguleringsplan vil legges inntil eksisterende reguleringsplaner det slik at en ikke skaper 

mellomrom som ikke er regulert i området. 

 

Forhold til overordnete planer 

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer. Området er i kommuneplanens 

arealdel for perioden 1999 - 2011, vedtatt 12.12.2003, avsatt til arealformålene LNF-C, 

Tettstedsområde og Sjø – Allmenn flerbruk. 

 

Detaljreguleringsplanen medfører en mindre endring i forhold til eksisterende 

detaljreguleringsplan for Kjøllefjord (PlanID: 2022200501), vedtatt 15.3.2015:  

Dette området er regulert til Friluftsområde på land (FL), Friluftsområde på sjø (FS), 

samt gang og sykkelvei (T41). 

 

Førstegangs behandling 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Formannskapet den 6.2.2018 sak PS 14/18. 

Formannskapet vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig 

ettersyn.   

 

Endringer etter førstegangsbehandling 

De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:  

 Det er presisert at utforminger, oppgradering og etableringer av veg tekniske 

installasjoner skal følge Statens vegvesen sine håndbøker. 

 Det er medtatt bestemmelse om at det skal avsettes tilstrekkelig areal inklusive 

snuplass for kjøretøy slik som vogntog, brøyte, renovasjon og utrykningskjøretøy. 

 Formålet VKA er gitt underformål MFFA (Molo, Ferdsel, Fiske, Akvakultur) for å 

spesifisere formålet innenfor sonen. 

 Det endret litt på bestemmelsene i forhold til skred for å rydde og presisere at det før 

igangsetting av arbeider i planområdet skal kartlegges og utarbeidelse av rutiner og 

tiltak for å sikre området mot skred. Det er opprettet et nytt pkt. c) under § 9 

undersøkelser i forhold til ras- og skredfare (H310) og jord- og flomskred (H320). 

 I forholdet til seilingskorridoren mellom de to planlagte moloene er det presisert med 

at avstanden på 120 m gjelder ved en dybde på -7 meter i tråd med utredninger utført 

av Kystverket og etter møte deres møte med Hurtigruten. 
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Som ledd i kvalitetssikringen av planforslaget, og for å imøtekomme høringsuttalelser, er det 

gjort mindre endringer.  

 

Høringsuttalelser: 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 14.2.2018 til 28.3.2018. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 8 uttalelser. Disse følger saken som 

utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 

 

Statens vegvesen, brev datert 2.3.2018. 

 

Veg og adkomst 

Adkomst til planområdet i nord blir i forlengelse av fylkesvei 894, og videre langs 

eksisterende kommunal veg ut til snuplassen i klubben. Den kommunale vegen skal 

oppgraderes. Vi anbefaler at Statens vegvesen sin håndbok N100 legges til grunn ved 

oppgradering av vegen, samt ved eventuell utforming av parkeringsplass, for å sikre 

dagens standardkrav. 

 

Adkomst til den sørlige moloens landfeste skjer via. Fv. 894 med avkjøring ned til 

trafikk-kaien og videre avkjøring ved Kjøllefjord lykt. Avkjørselen fra fv. 894 er 

utformet ihht. tekniske krav fra Statens vegvesen og ivaretar siktkravene. 

 

Vi kan ikke se at tiltaket vil påvirke fylkesvegen og tilhørende vegarealer. 

 

Trafikksikkerhet og beredskap 

Det bør innarbeides gode og trygge løsninger for myke trafikkanterunder 

anleggsperioden og etter at tiltaket er ferdigstilt. 

 

Det må også avsettes/ dimensjoneres tilstrekkelig areal inklusive snuplass for 

kjøretøyer som skal betjene områdene (vogntog/ brøyte/ renovasjon/ utrykningsbiler). 

 

Universell utforming 

Vi registrerer at universell utforming er godt ivaretatt i planen, noe vi synes er flott. 

 

Vi har ingen ytterliggere kommentarer til reguleringsplanen. 

 

Kommentar: 

I bestemmelsen § 2.3 pkt. c), § 5.1 pkt. d) og § 5.2. pkt. c) er det opprettet ny 

bestemmelse om at oppgraderinger og nyetableringer for skal gjennomføres i tråd med 

Statens vegvesen sine håndbøker. 

 

Under bestemmelsen § 5.1 bokst. e) er det medtatt bestemmelse om tilstrekkelig areal 

inklusive snuplass for kjøretøyer slik som vogntog, brøyte, renovasjon og 

utrykningskjøretøy. 

 

For øvrig tas uttalelsen til etterretning.  
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Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 13.3.2018. 

 

Hovedinntrykket er at planbeskrivelsen er grundig gjennomarbeidet, det samme gjelder 

plankart og planbestemmelser. Innspillene til varsel om oppstart er etter det vi kan se 

referert, kommentert og etter behov innarbeidet i planen. 

 

Plankartet viser sjøområdene VKA_1 og VKA_2 som kombinert formål i sjø og 

vassdrag med eller uten tilhørende strandsone. Dette formålet omfatter alle 

arealbrukskategorier (ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og 

friluftsområder). Kommunen må bruke underformål for å angi spesifikt hva disse 

områdene er tenkt brukt til. 

 

I bestemmelsene § 5.1 pkt. d er det oppgitt at adkomst skal stenges for offentlig 

transport ved eksisterende veg (SKV) etter at molo er etablert. I samme paragrafs pkt. 

e er det en rekkefølgebestemmelse som sier at området skal være tilfredsstillende 

sikret mot ras før området kan tas i bruk til offentlig atkomstveg og parkering. 

 

Bestemmelsene legger etter det vi forstår opp til at anleggsarbeid kan gjennomføres før 

rassikring er gjennomført. Vi vil advare kommunen mot å tillate anleggsarbeid før en 

slik sikring er gjort. I og med at dette arbeidet vil medføre minst like mye støy og 

vibrasjoner som ordinær trafikk, kan en slik aktivitet føre til risiko for de som utfører 

anleggsarbeidet. 

 

Ut over dette har Fylkesmannen ingen merknader. 

 

Kommentar: 

Det opprettes underformål MFF (Molo, Ferdsel og Fiske) for områdene VKA_1 og 

VKA_2. Bestemmelsen § 7.3 begrenser type bruk spesifikt i forhold til bruken av 

områdene. 

 

I forholdet rundt sikring mot skred og utførelse av arbeid i området S har bokstav d) og 

e) i § 5.1 blitt fjernet og nytt pkt. f) er opprettet under § 5.1. Denne bestemmer at 

området skal være sperret ved eksisterende veg (SKV) inntil nødvendig sikring er 

etablert. 

 

Kommunen mener at sikkerhet mot skred vil være godt nok ivaretatt med kravet i 

rekkefølgebestemmelsen § 2.1 hvor det fremgår at området skal være tilfredsstillende 

sikret før det tas i bruk. Samt at det er medtatt et nytt pkt. c) under § 9 Undersøkelser 

hvor det stilles krav om at all søknadspliktige tiltak skal undersøkes mot skredfaren.  

 

Dette betyr at all bruk og aktivitet skal ta hensyn til skredfare, men samtidig hindrer 

dette ikke at molo kan etableres uten at hele området sikres mot ras som om det skulle 

vært bebygd. Det vil fremdeles måtte utredes og gjennomføres tiltak for sikring mot 

skredfare under anleggsperioden, men i etterkant kan området fremdeles være 

avsperret for bruk inntil nødvendig sikring er etablert. 

 

For øvrig tas uttalelsen til etterretning.  

 

Tromsø museum – Universitetsmuseet, brev datert 16.3.2018. 
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Planforslaget vil tilrettelegge for utbygging av moloer i innløpet til Kjøllefjord havn. 

Ifølge Kystverkets skisse (alternativ S1) plasseres moloarmene ved Klubben i nord og 

ut fra moloroten på eksisterende molo langs vestsiden av Galgeneset. Moloen ved 

Galgeneset ble bygd i perioden 1953-1966 og mudring utført ved moloen i 1996 og 

1997. Selv om tiltaket med molobygging vil omfatte relativt mye sjøareal, er gjeldende 

område ikke kjent for omfattende eldre maritim aktivitet og er delvis påvirket av 

tidligere mudring og utfylling. Vi vurderer sannsynligheten for forekomst av marine 

kulturminner i tiltaksområdet som begrenset og har derfor ingen merknader til 

planforslaget. 

 

Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle komme over 

automatisk vernete kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid 

stanses og Tromsø Museum varsles, jfr. kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

 

Kommentar: 

Uttalelsen tas til etterretning.  

 

Finnmark fylkeskommune, brev datert 23.3.2018. 

 

Lebesby kommune har utarbeidet en detaljplan for å tilrettelegge for en fremtidig 

utbyggelse av moloer i innløpet til Kjøllefjord hav n. Grunnen til tiltaket er å sikre og 

skjerme det indre havneområdet. 

 

Finnmark fylkeskommune mener at planbeskrivelsen er god og grundig. FFK anser 

tidligere innspill i saken som ivaretatt gjennom bestemmelsene. Fylkeskommunen 

anbefaler kommunen å spesifisere område VKA_ 1 og VKA_2 (kombinert formål i sjø 

og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone) da slike flerbruksområder er 

konfliktfylte.  

 

FFK ønsker og å minne om at evt. rassikring må gjøres før arbeid igangsettes. 

Utover dette har ikke Finnmark fylkeskommune øvrige planfaglige merknader til 

planen. 

 

Vannforvaltning 

1. juli 201 6 vedtok Klima - og miljødepartementet (KLD) en regional 

vannforvaltningsplan for Finnmark. Jamfør vannforskriftens § 29 om vedtak av 

forvaltningsplaner skal planen legges til grunn for kommunal virksomhet og 

planlegging. Plandokumentene er tilgjengelig fra Vannportalen1.  

 

I tillegg skal vannforskriftens § 12 vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny 

aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke 

nås eller at tilstanden forringes. 

 

Planforslag som er i strid med godkjent vannforvaltningsplan og kravene i 

vannforskriften § 12 kan gi grunnlag for vurdering om innsigelse skal fremmes. 

 

Kommunens vurdering 
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I planbeskrivelsen har kommunen vurdert tiltaket etter vannforskriftens § 12. Det er 

positivt at kommunen har vurdert hensynet til vannmiljø direkte gjennom 

vannforskriften. 

 

Kommunen oppfatter det planlagte tiltaket som lokalt og lite i forhold til 

vannforekomstens størrelse. Etableringen av nye moloer vil ikke medføre en økning av 

forurensning eller redusere vannkvaliteten. Avbøtende tiltak er tenkt gjennomført i tråd 

med gjeldende regelverk og vil på en slik måte forhindre forringelse av vannkvalitet. 

Videre vurderes samfunnsnytten av tiltaket som stor. Kommunens samlede vurdering 

er at vannkvaliteten i Kjøllefjorden i liten grad påvirkes av den planlagte reguleringen. 

Vannforekomstens miljømål om god økologisk og kjemisk tilstand vurderes 

opprettholdt også etter utbyggingen. 

 

Som følge av etableringen vil trolig de innerste delene av Kjøllefjorden kunne påvirkes 

gjennom endret tidevannstrømninger og vannutskiftning. Etableringen av moloer vil 

også representere et nytt substrat s om tidligere ikke var til stede. Det kan føre til noen 

endringer i vannforekomstens kvalitetselementer og økologi lokalt. Kjøllefjorden 

vannforekomst er derimot definert med en stor flate. Ved å sammenligne arealmessig 

påvirkning av inngrepet med totalarealet av vannforekomsten, blir det påvirkede 

området lite i sammenhengen. Samlet sett er det rimelig å anta at tiltaket ikke utfordre 

vannforekomstens miljømål om god økologisk og kjemisk tilstand. 

 

Eventuelle miljøundersøkelser eller tiltak i form av mudring og utfylling i sjø må 

avklares med Fylkesmannen etter forurensningsloven. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse: 

Kultur-, kulturminne- og miljøavdelinga kjenner ikke til automatisk freda kulturminner 

i det aktuelle området utenom aktsomhetsplikten. Vi har derfor ingen særskilte 

merknader til reguleringsplanarbeidet.  

 

FFK minner om at det etter kulturminnelovens § 14 er Tromsø Museum rette 

myndighet for forvaltning av kulturminner under vann nord for Rana kommune. 

 

Kommentar: 

I forholdet til underformål for VKA og generell sikring mot skred ved arbeider i det 

nordre området av planen henvises det til kommentarer gitt til Fylkesmannen i 

Finnmark ovenfor. 

 

For øvrig tas uttalelsen til etterretning.  

 

Hurtigruten AS, brev datert 23.3.2018. 

 
Detaljreguleringsplanen er utarbeidet med det formål å tilrettelegge for en fremtidig 

utbygging av moloer i innløpet til Kjøllefjord for å sikre og skjerme hele 

havneområdet. Hurtigrutens merknad begrenser seg til plassering og størrelse på 

moloene – vist på Plankartet, og avtegning o_VKA_1 og o_VKA_2, samt Kystverkets 

kart med forslag til plasseringa v moloer.  
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Hurtigruten er bekymret for moloenes lengde og den innsnevring moloene medfører på 

dagens seilingskorridor. Etter det vi forstår vil korridorens bredde være på 120 meter, 

noe også kommunen i sin planbeskrivelser kjenner til få konsekvenser for Hurtigrutens 

mulighet til å anløpe Kjøllefjord. I risikovurdering er det ikke tatt høyde for anløp av 

større skip som Hurtigrutens. Dette er en klar svakhet med vurderingen.  

 

Hurtigrutens skip har en betydelig vindflate som gjør at de er utsatt ved sidevind og vil 

følgelig kunne få mye avdrift. Slik det foreslås ved bygging av molo vil det ved vinder 

fra SE - S - SW og nordlige vinder gi skipene begrenset manøvreringsmulighet ved 

anløp. Vi oppfatter den seilingskorridor som er planlagt, med en bredde begrenset til 

120 meter å være for smal med tanke på moloenes retning og plassering i forhold til 

vindpåkjenning og begrenset avstand til land innenfor moloåpning.  

 

Skipene er samtidig avhengige av å holde sikker fart for å minske avdrift og 

opprettholde god styring. Dette vil bli meget utfordrende under enkelte forhold og vil 

utsette skipene for risiko under anløp. Slik ny moloer tiltenkt vil det gi begrenset 

manøvreringsmulighet ved vind fra flere retninger.  

 

Hurtigruten vil på bakgrunn av dette varsle en betydelig risiko for redusert regularitet i 

Kjøllefjord dersom moloene etableres slik kartgrunnlaget i planbeskrivelsen viser. 

Dette vil selskapet naturligvis måtte orientere sin oppdragsgiver 

samferdselsdepartementet om. 

 

Vi ber reguleringsmyndigheten ta dette med seg i den videre vurderingen av de 

beskrevne tiltakene. 

 

Kommentar: 

Kystverket og Hurtigruten har i forkant hatt møte om mulige løsninger for moloer i 

Kjøllefjord. Det er allerede gjort et kompromiss som har redusert skjermingen og økt 

sikkerheten ved passering. 

 

Under bestemmelsens § 7.1 pkt. b) er det medtatt følgende:  

Seilingskorridor mellom etablering av moloer i VKA_MFF1 ogVKA_MFF2 skal 

minimum være 120 meter målt ved 7.0 m dybde. 

 

For øvrig er det opplyst fra Kystverket at åpningen/ seilingskorridoren og 

manøverareal er beregnet i tråd med farledsnormalen for skip type Finnmarken i sterk 

vind (> 33 kn) og bølger opptil 3 m, som ligger i sving med fart 10 kn (kun ren 

skrivebordsøvelse). De er kjent med at utfordringen er størst ved seilas ut av havna. 

 

Moloåpningen vil bli opplyst både med god indirekte belysning av hvert molohode 

(overgang molo/sjø, type nyeste molo i Berlevåg) og lanterne på hvert molohode. I 

tillegg kan det være aktuelt med et stevnemerke vest av havna for seilas ut av havna 

(innspill fra blant annet Hurtigruten). 

 

Kommunen mener at med de endringer som er medtatt i forhold til allerede dialog 

mellom Kystverket og Hurtigruten, samt at det forutsettes at større fartøysinteresser 

medtas i planleggingen av selve utførelsen av moloene. Så må det være mulig å 

komme frem til en løsning som både øker skjermingen av indre Kjøllefjord havn og 
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opprettholder sikkerheten for passering for fartøy uten at dette skal medføre 

nevneverdige ulemper for regulariteten i Kjøllefjord. 

 

For øvrig tas uttalelsen til etterretning.  

 

Sametinget, brev datert 26.3.2018. 

 
Vi er fornøyd med at aktsomhetsplikten er tatt med i planbestemmelsene. Sametinget 

har utover dette ingen spesielle merknader til planforslaget. 

 

Kommentar: 

Uttalelsen tas til etterretning. 

 

Kystverket, brev datert 27.3.2018. 

 

Kystverket Troms og Finnmark har gjennomgått plandokumentene. Detaljreguleringen 

gir en god og oversiktlig beskrivelse, samt at interessene til Kystverket er godt 

ivaretatt. 

 

Kystverket har ingen merknader til planarbeidet, kun et par kommentarer: 

 

 Synes bruken av SOSI-koder i tegnforklaringen i plankartet er informativt. 

 Kystverket har tidligere vært i kontakt med kommunen angående 

låssettingsplass og levendelagring av fisk, formål Fiske (6300). Vi synes 

kommunen har løst denne problemstillingen på en god måte og har ingen 

ytterligere merknader angående dette. 

 Kart- og planforskriften har fått noen endringer den 01.03.2018. Her er det 

kommet nye underformål, blant annet Molo. Les: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/plannytt-1---2018/id2592782/ 

 

Kommentar: 

Uttalelsen tas til etterretning. 

 

Andreas Hoffmann, e-post datert 28.3.2018. 

 
Er takksam for noe presisering om estetisk utforming av moloen, om den for eksempel 

kan forhindre/påvirke sikt på Finnkirka. Under «4.6 Krav til estetikk og visuell 

utforming» snakkes om at det finnes ikke spesielle krav til estetikk og visuell 

utforming, likevel kan dette synspunktet være av interesse for turistnæringsaktører. 

 

Dette som innspill. 

 

Kommentar: 

Kommunen har ikke lagt opp til sterke føringer i forhold til estetikk og utforming i 

foreslåtte plan. Dette på bakgrunn av at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å 

vite hvilken type moloer som vil gi den beste skjermingen av Kjøllefjord havn. 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/plannytt-1---2018/id2592782/
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I forbindelse med byggesøknader kan dette likevel være et aktuelt tema hvor estetikk 

og utforming kan bli vurdert.  

 

Planen har vært varslet både i lokale aviser og kommunens hjemmeside, samt utlagt 

ved servicekontoret i rådhuset i Kjøllefjord. Turistnæringsaktører ville således ha 

mulighet til å gi innspill både ved oppstart og offentlig ettersyn.  

 

For øvrig tas uttalelsen til etterretning.  

 

Innsigelser 

Det er ikke varslet innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller statlige 

fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Lovhjemler 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak.  

 

Vurdering: 

Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Kommunen står overfor flere 

utfordringer i dette området. Det foreligger interessemotsetning mellom hensyn til sikring av 

havna og ønsket om størst mulig bredde på seilingskorridor mellom molohodene. Vekt på 

utredninger og samtaler mellom Kystverket og Hurtigruten er lagt til grunn for sluttbehandling 

og forslag til vedtak i saken.  

 

I forbindelse med offentlig ettersyn kom det inn sterke signaler fra Hurtigruten i forhold til 

utforming av moloer. De mente dette ville få konsekvenser for regulariteten i Kjøllefjord. 

Samtidig vil det bemerkes at Kystverket og Hurtigruten har vært i dialog og foreløpig forslag 

er et kompromiss hvor skjermingen av havnen er litt redusert for å sikre passasje mellom nye 

moloer. Kystverket har også gjennomført undersøkelser og beregninger i forhold til skip av 

typen Finnmarken i sterk storm (> 30 kn). 

 

Detaljreguleringsplanen er en ytre ramme for arbeidet videre. Det vil fremdeles i arbeidet 

videre bli gjennomført dialoger mellom kommunen, Kystverket og Hurtigruten i forbindelse 

med detaljprosjekteringen av selve moloutformingen. Kommunen mener derfor at alle 

interesser vil bli tatt hensyn til i det videre arbeidet uavhengig av denne planen. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 

detaljreguleringsplan for Kjøllefjord ytre havn (PlanID: 2022201601) vedtas.  

 

 

 


