
 

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no    

Postboks 38 Strandvegen 152 Telefon: 97 99 09 00 Bankkonto: 4961.72.00235 

9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 78 49 84 67 Bankkonto skatt: 6345.06.20221 

 www.lebesby.kommune.no org.nr.:  940 400 392 

 

Sakspapirer 
 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 18.06.2019 

Møtested:  Formannskapssalen Møtetid: 08:00 -  
 

 

 

 

 

Saksliste 
 

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 
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  GODKJENNING AV INNKALLING TIL  

FORMANNSKAPSMØTE 18.6.19  

 

PS  66/19 19/597   

  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL 

FORMANNSKAPSMØTE 18.6.19  

 

PS  67/19 19/598   

  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

FORMANNSKAPSMØTE 6.6.19  

 

PS  68/19 19/481   

  SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL EIENDOM I 
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STATUS  
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GODKJENNING AV INNKALLING TIL  FORMANNSKAPSMØTE 18.6.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/595    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 65/19 Formannskapet 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til Formannskapsmøte 18.6.19 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet er satt opp til tirsdag 18.6.19 

Innkalling og sakspapirer skal normalt være tilgjengelig for medlemmer mandag 10.6.19, 8 

dager før møtedato. 

 

Vurdering: 

Administrasjonen ber Formannskapet godkjenne innkallingen.  
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 18.6.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/597    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 66/19 Formannskapet 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner saksliste til Formannskapsmøte 18.6.19 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet avholdes tirsdag 18.6.19 

Ordfører har fått oversendt foreløpig saksliste til godkjenning. 

Saksliste og sakspapirer er deretter gjort tilgjengelig for medlemmer 10.6.19, 8 dager før 

møtedato. 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 6.6.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/598    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 67/19 Formannskapet 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner møteprotokoll fra formannskapsmøte 6.6.19 

 

 

Vedlegg: 

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.06.2019 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoller var godkjent av ordfører før saksprotokoller ble publisert.  
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SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL EIENDOM I KIFJORD 

38/9/0 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 38/9/0  

Arkivsaksnr.: 19/481    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 68/19 Formannskapet 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune ved Formannskapet vedtar å selge et tilleggsareal til eiendommen GID 

33/9 i Lebesby, med areal inntil 1600 m2, for kr 25,- pr. m2, tilhørende kommunal eiendom 

GID 33/54. 

Arealet selges under forutsetning av at kjøper sørger for søknad etter Plan- og bygningsloven, 

og at nødvendige dispensasjoner og tillatelser jfr. Plan- og bygningsloven gis. 

Søker må dekke alle kostnader for- søknad etter plan og bygningsloven, oppmåling og 

tinglysing. 

 

 

Vedlegg: 

19/481-1 Søknad om kjøp av del av eiendom GID 33/54. m/ vedlagt kartskisse. 

 

Faktaopplysning: 

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen GID 33/54 i Kifjord. Formålet er større tomt 

til eksisterende fritidseiendom. 

 

Vurdering: 

Området som søkes kjøpt har Ikke nevneverdig verdi for Lebesby kommune, og et salg 

anbefales. 

Prisen settes til kr. 25 pr. m2, noe som antas å være en riktig pris for fritidseiendom, uten at 

det er tatt takst. Dette vil gi en pris på ca kr. 40 000,- for tomta. 
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SØKNAD OM TOMT TIL BUSS-GARASJE 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 19/529    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 69/19 Formannskapet 18.06.2019  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommune imøtekommer søknad om tomt til garasje på eiendommen GID 35/2 

ved hurtigrutekaia i Kjøllefjord. 

2. Det etableres egen festekontrakt med klausul om at dersom Arctic Coast eller 

selskapets bussvirksomhet legges ned eller selges skal Lebesby kommune ha førsterett 

til å kjøpe bygningsmassen samt overta og avslutte festeavtalen med Arctic Coast. 

Bygningsmassen skal overtas til markedspris. 

3. Det må innhentes skriftlig aksept fra Nordkappregionene Havn IKS før en festeavtale 

kan inngås 

4. Søker gjøres oppmerksom på at det er uklare grunnforhold i området, og det pågår 

målinger i regi av Nordkappregionen Havn IKS for å avklare dette. 

5. Det må søkes byggetillatelse på vanlig måte. 

 

 

Vedlegg: 

19/529-1 Søknad med kartskisse 

 

Faktaopplysning: 

Arctic Coast AS søker om å kjøpe/feste tomt til bussgarasje for bruk i turistnæring. 

Søknaden behandles av kommunen som grunneier. 

Området er regulert med formål industriområde for maritim virksomhet. 

 

Vurdering: 

Reguleringsplan for området. I-9 som har formål industriområdet for maritim virksomhet. 

Søker driver ikke maritim virksomhet, men virksomheten er nærmest utelukkende knyttet opp 

mot reiselivsprodukter basert på passasjerer som er med Hurtigruten/Kystruten.  

 

Søker ønsker å benytte garasjeanlegget til selskapets buss(er) og til omkledningsrom for 

hurtigrutepassasjerer som skal være med på selskapets utflukter som f.eks skuterturer. 

En tillatelse til omsøkte formål kan forringe verdien av området, og begrense mulighetene for 

fremtidig utbygging i henhold til gjeldende plan. Derfor bør det settes klausul om at 

kommunen skal ha forkjøpsrett dersom selskapet eller selskapets bussvirksomhet selges eller 

legges ned.  

 

De produktene som lokale reiselivsaktører leverer er av høy kvalitet og har hatt god respons 

over tid. Nå når det er store endringer med en ny aktør på Kystruten samt mulighet for andre 

typer anløp av Hurtigrutens og andres ekspedisjonsskip så bør kommunen legge til rette for de 

lokale aktørene. Ingen vet hva som skjer etter neste utløp av statens avtale på Kystruten, 
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kanskje kan attraksjoner og lokale reiselivsprodukter bli avgjørende for vår plass på 

rutetabellen dersom statens kjøp reduseres eller bortfaller. 

 

Det er Nordkappregionen Havn IKS som forvalter kommunens områder i havna, det bør 

derfor innhentes skriftlig aksept for tiltaket fra dem. Kommunen har vært i muntlig kontakt 

med Havnefogden som gir sin tilslutning til at en søknad kan imøtekommes. 

 

Kommunen kan alternativt avslå søknaden med begrunnelse at virksomheten til Arctic Coast 

AS ikke anses som maritim.  

 

Det er begrenset med tomter for annen næring enn fiskeri/maritimt i Kjøllefjord. 

Et alternativ til søkers ønskede plassering er der helikopterplassen ligger.  
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SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND 

BARENTS MUSIKK- OG KULTURFORUM 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 19/536    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 70/19 Formannskapet 18.06.2019  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommune vedtar å gi tilskudd stort kr 350.000.- i forbindelse med ei ny 

flytebrygge på Kunes 

2. Tilskuddet dekkes over kommunens disposisjonsfond. 

3. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år, og avskrives med 20% pr år. 

4. Dersom brygga selges innen 5-år etter utbetaling skal en % vis andel av tilskuddet 

betales tilbake til kommunen. 

5. Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev. 

6. Brygga må ha tilstrekkelig plass for allmenheten for av- og påstigning. 

7. Anmodning om utbetaling sendes Lebesby kommune.. 

8. Det forutsettes at det etableres en lokal forening, (båtforening),  som påtar seg drift- 

og vedlikehold av bryggeanlegget.  

9. Nødvendige tillatelser må innhentes fra fagmyndigheter og berørte grunneiere. 

 

 

Barents musikk og kulturforum v/Alf Edvard Masternes søker om støtte fra Lebesby 

kommune i forbindelse med innkjøp og utsett av ei ny flytebrygge på Kunes. 

 

Omsøkt beløp:  350.000.- kroner,  (42%). 

 

Prosjektbeskrivelse: 

Nytt flytebryggeanlegg med landgang og fortøyninger, samt opparbeiding av parkeringsplass 

med adkomstvei til brygga. 

Brygga skal settes ut på øst-siden av fjorden,  (gnr 15 bnr 2 og 16). 

 

Kostnadsramme:  836.000.- kroner 

 

Brygga består av 2 flytepontonger a-12 meter med utriggere for 15 båtplasser samt en 

landgangskonstruksjon.  I tillegg blir det en 12-meter kaifront til disposisjon for allmenheten 

for av- og påstigning. 

Brygga er konstruert slik at den skal kunne tas opp, evt forflyttes til et annet sted i 

vinterhalvåret. Dette vil være  nødvendig pga isforholdene i Storfjorden, (Indre Laksefjord). 

I tillegg til bryggeanlegget skal det opparbeides parkeringsplass med adkomstvei til brygga. 

 

Organisering av drift: 

Iht søknaden skal det etableres en lokal båt- og bryggeforening som skal forestå drift- og 

vedlikehold av anlegget. 
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Finansieringsplan: 

- Sparebank 1 Nord Norge, (Samfunnsløfte),  350.000.- 

- Lebesby kommune:     350.000.- 

- Egenkapital:      136.000.- 

 

 

Faktaopplysninger 

Lebesby kommune hadde tidligere en egen almenningskai i Seivika som til en viss grad ble 

benyttet av befolkningen i indre Laksefjorden. 

Denne kaia ble i 2017 solgt til Grieg seafood og er ikke lengre tilgjengelig for allmenheten. 

Vederlaget, (salgssummen),  for dette ble satt inn på kommunens disposisjonsfond. 

Det innstilles derfor på å ta fra dette fondet til å delfinansiere omsøkt bryggeprosjekt. 

Pr dags dato er det gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, men det gjenstår å avklare 

utsettet av brygga iht havne- og farvannsloven. I tillegg må det inngås kontrakt med berørte 

grunneiere om tillatelse til landfeste, adkomstvei og parkeringsplass. 
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SØKNAD OM NKOM-MIDLER 2019. 

REF SAK 17/1094 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: N64  

Arkivsaksnr.: 19/592    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 71/19 Formannskapet 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap tar informasjonen om bruk av tildelt tilskudd fra Nkom til orientering.  

 

Formannskapet ber administrasjonen søke tilskudd fra utlyste Nkom-midler i 2019, slik at 

dette til sammen skal gi et fibertilbud til alle husstander i hele området Bekkarfjord – Kunes.  

 

 

 

Vedlegg: 

Brev fra Nkom til Fylkeskommunene datert 19.3.2019 

Brev fra Samferdselsdepartementet til Nkom 28.02.2019 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Finnmark fylkeskommune har sendt ut til kommunene informasjon fra Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om utlysning av bredbåndstilskudd for 2019. 

Søknadsfristen er 31. august. Kommunen har mottatt følgende fra FFK:  
 

Fra: Reiersen, Stian <Stian.Reiersen@ffk.no>  

Sendt: onsdag 5. juni 2019 10:46 

Til: Kommuner i Finnmark <KommuneriFinnmark@ffk.no> 

Kopi: Mietinen, Hilde C J <Hilde.C.J.Mietinen@ffk.no> 

Emne: Bredbåndstilskudd i Finnmark 2019 
 
Kommuner i Finnmark 
 
Dere inviteres nå til å søke om 

 

Bredbåndstilskudd i Finnmark 
Stortinget har i Statsbudsjettet satt av 199,75 mill. kr til bredbåndsutbygging i 2019. 
Målet med ordninga er å gi støtte til utbygging av bredbånd i områder som mangler 
grunnleggende bredbåndstilbud og som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut. 
Midlene fra Staten er i år fordelt til fylkene etter en fordelingsnøkkel basert på 
bredbåndsdekningen i fylket. Det er Nkom som håndterer utregning av dekning og 
mottar søknader fra fylket innenfor rammene. 
 
Finnmark fylkeskommune er tildelt 6 885 616 kr for 2019. 

mailto:Stian.Reiersen@ffk.no
mailto:KommuneriFinnmark@ffk.no
mailto:Hilde.C.J.Mietinen@ffk.no
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Informasjon om ordningen er på Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) 
informasjonssider om ordningen. Nkom oppdaterer fortløpende opplysningene om 
tilskuddsordningen for bredbånd for 
2019 www.nkom.no/teknisk/bredbånd/utbygging/offentlig-støtte-til-
bredbåndsutbygging. 
 
Dekningsinformasjon med dekningskart for deres kommune kan hentes på 
www.nkom.no/teknisk/bredbånd/utbygging/dekningsinformasjon. Her er også 
informasjon om Telenors nedleggingsplaner for kobbernettet. 

Søknadsfrister Finnmark: 
Kommunene i Finnmark må innen 31. august 2019 sende søknad om støtte over 
Nkom-ordningen via portalen www.Regionalforvaltning.no. støtteordning – 
Bredbåndsutbygging  til Finnmark fylkeskommune. Skjema for tilleggsopplysninger 
for det enkelte prosjekt må fylles ut og vedlegges søknaden. Innhold i skjemaet er lik 
det fylkeskommunen skal sende Nkom. 

Skjema vil bli sendt kommunene etter forespørsel til saksbehandler når dette er klart. 
Omsøkt utbyggingsområde skal være tegnet inn på dekningskart for 2019 fra Nkom 
og vedlagt søknaden. 

Da fylkeskommunene i 2019 er ansvarlig for at det er gjennomført veiledende høring 
på Doffin om eksisterende og planlagt bredbåndstilbud i området det søkes støtte for, 
må kommuner som planlegger å søke om støtte over ordningen innen 30. juni 2019 
sende skisse til saksbehandler hvor planlagt utbyggingsområde er tegnet inn på 
10Mbit og 30Mbit dekningskart for 2019 fra Nkom. 
 
Følgende vil bli hensyntatt ved vurdering av søknadene: 
Ved prioritering av områder som får støtte til bredbåndsutbygging over ordningen i 
2019 skal fylkeskommunen sikre at: 
Minst 80 prosent av husstandene i fylket som får tilbud om bredbånd gjennom denne 
støtteordningen skal være husstander som mangler et tilbud om bredbånd med minst 
10 Mbit/s eller har tilbud om bredbånd i intervallet 10-30 Mbit/s basert kun på 
Telenors kobbernett (xDSL) gitt at det fortsatt finnes slike husholdninger i fylket. 
Nkom kan etter søknad fra fylkeskommunene fravike kravet dersom dette er 
nødvendig for å utnytte fylkeskommunens ramme på en effektiv måte. 
 
Dette betyr at disse to situasjonene skal behandles likt. Det er derfor viktig at 
kommunene har detaljert oversikt over hvilken teknologi som tilbys i de områdene det 
søkes støtte for. 
 
For søknader som gjelder områder som bare har tilbud på 10-30 Mbit/s over Telenors 
kobbernett, så må det dokumenteres særskilt i søknaden. 
 
- Bredbåndstilbud til fritidseiendommer er ikke støtteberettiget. Kostnader knyttet til 
tilbud til slike må derfor holdes adskilt i prosjektregnskapet. 
 

Har kommunen planer om å søke i år må følgende prosesser settes i gang 

umiddelbart: 
 
1. Hente dekningskart for 2019 som viser områder som har <10 Mbit/s og mellom 10 
og 30 Mbit/s for deres kommune på 
https://www.nkom.no/npt/dekningskart/Fylkesoversikt/20_Finnmark/. I mange tilfeller 

http://www.nkom.no/teknisk/bredbånd/utbygging/offentlig-støtte-til-bredbåndsutbygging
http://www.nkom.no/teknisk/bredbånd/utbygging/offentlig-støtte-til-bredbåndsutbygging
http://www.nkom.no/teknisk/bredbånd/utbygging/dekningsinformasjon
http://www.regionalforvaltning.no/
https://www.nkom.no/npt/dekningskart/Fylkesoversikt/20_Finnmark/
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vil det for en utvikler være mest hensiktsmessig å laste ned kartdataene som .shp 
filer: https://www.nkom.no/npt/dekningskart/Shape/ Geografisk informasjonssystem 
(GIS) som har grensesnitt der stedfestet informasjon kan presenteres grafisk i form 
av kart. 
 
2. Legge de planlagt omsøkte områdene ut på høring på kommunens hjemmeside 
(Behovskartlegging). Link til og kopi av hjemmesiden må legges ved søknaden, samt 
alle tilbakemeldinger på høringen. Bruk dekningskartene for å beskrive Planlagte 
utbyggingsområder. 
 
3. Innen 30. juni må det sendes pr epost til saksbehandler, et kart hvor planlagt 
utbyggingsområdet er tegnet inn på dekningskartene for 2019. De bør også sendes 
så snart disse er bestemt av kommunen, dvs før fristen om mulig. Finnmark 
fylkeskommune må legge ut en samlet veiledende utlysing på Doffin med planlagte 
utbyggingsplaner for alle kommunene med 1 måneds frist. Tilbakemeldinger skal 
hensyntas i fylkeskommunal vurdering/prioritering av søknadene. 
 
4. Minst 25 % av total prosjektkostnad skal være lokal medfinansiering (utbyggers 
andel kan ikke regnes med som lokal medfinansiering). 
 
5. Kommunen må forsøke å få lokal medvirkning både økonomisk og ved dugnad. 
Denne må være dokumentert og forpliktende. Tilknytningsavgift for bredbåndsaksess 
kan regnes med her. 
 
6. Søknadsfrist er 31. august 2019. Søknad sendes inn via 
www.regionalforvaltning<http://www.regionalforvaltning> – ordning 
Bredbåndsutbygging. NB! Dekningskartet (10Mbit/s) skal vedlegges søknaden og 
man må tegne inn området det søkes for på kartet. Også områder det søkes om 
støtte til der det i dag er inntil 30 Mbit/s (kobberbasert) dekning må inntegnes på 30 
Mbits-kartet hvis området bare har tilbud via Telenors kobbernett (dette må dessuten 
dokumenteres). Alle husstandene som er innenfor området skal få bredbåndstilbud 
hvis søknaden innvilges. 
 
Utfylt Tilleggsskjema skal også legges ved søknaden. 
 
Kontaktperson i Finnmark fylkeskommune: Stian Reiersen, tlf.: 78963137, 
stian.reiersen@ffk.no 
 
 
Mvh 
 

  

Finnmark fylkeskommune 

Finnmárkku fylkkagielda 
Sentraladministrasjonen 
Guovddášhálddahus 

  

  
  

Stian Reiersen 
Rådgiver 

78 96 31 37 / 473 54 144 
http://www.ffk.no  

 

 

https://www.nkom.no/npt/dekningskart/Shape/
http://www.regionalforvaltning/
mailto:stian.reiersen@ffk.no
http://http/www.ffk.no
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Kommunen er tidligere innvilget et tilskudd på kr. 1,6 millioner som kommunen fikk 

utsettelse til å bruke i 2019. Denne utsettelsen ble gitt høsten 2018. I mellomtiden har Statnett 

annonsert sin bygging av fiber fra Tana til Ifjord og videre til Landersfjord. Dette er veldig 

positivt og gjør at kommunen ser muligheten til å få fram fiber til husstandene i området 

Bekkarfjord – Kunes og ikke en bredbåndsutbygging basert på radiolink. Samtidig har dette 

ført til at kommunens utlysning og gjennomføring av utbygging av blitt utsatt. Dette tas opp 

med Nkom i forbindelse med søknad om ekstra tilskudd i 2019.  

 

Telenor har også varslet nedleggelse av kobbersentralene i Lebesby og 

Evapollen/Landersfjord. Administrasjonen er i dialog med Telenor om mulige løsninger før en 

eventuell fiber kommer fra Ifjord og nordover til Bekkarfjord og Nordkyn.  

 

Vurdering: 

Denne saken har det vært jobbet mye med fra Lebesby kommunes side, selv om vi ikke har 

kommet i gang med utbygging av bedre bredbånd til innbyggere og næringsliv i kommunen. 

Det har vært en avveining mellom å bygge ut bredbånd basert på radiolink, som vi opprinnelig 

fikk tilskudd til, opp mot å vente på at Statnett faktisk legger fiberen inn til området. Nå som 

Statnett gjør sin investering, har administrasjonen valgt å vente med å lyse ut det kommunale 

tilskuddet i Doffin. Selv om Statnett legger fiber langs veien i området Ifjord-Landersfjord, vil 

fortsatt strekningen Ifjord – Bekkarfjord være uten stamfiber. Det samme gjelder strekningen 

Landersfjord – Kunes. 

 

Beregninger på fiber til hver husstand i området Bekkarfjord – Kunes viser derfor at tilskuddet 

vi har mottatt ikke vil strekke til. Det er dermed en avveining om kommunen skal søke om 

ekstra bevilgning slik at det er mulig å realisere fiber på hele strekningen, eller om man skal 

lyse ut deler av denne i år. Kommunen har heller ingen garanti for at det vil bli gitt en 

tilleggsbevilgning fra Nkom, og risikerer å måtte vente «forgjeves».  

 

Kommunen har ved flere anledninger også blitt kontaktet av næringsliv og innbyggere i 

Veidnesklubben, for utbygging av fiber der. Dette ønsker rådmannen å avvente til neste 

søknadsrunde, for å få det allerede omsøkte prosjektet fullført først. Statnett planlegger en 

sjøfiberkabel fra Landersfjord til Veidnesklubben, og dersom den kommer vil den gå 

igjennom deler av bygda og dermed gjøre det mulig å realisere distribusjonsnett også der på 

sikt. Rådmannen ønsker å komme tilbake til dette.  

 

Kommunen har sammen med flere over lang tid jobbet lenge med prosjektet «Kritisk 

stamfiber i Finnmark», hvor en mindre fiberring i fylket og ut til blant annet Nordkyn, vil løse 

utfordringene med utstabil sjøfiberkabel. Dette jobbes det videre med blant annet i dialog med 

Nkom mfl. Nkom gjør en egen kartlegging av Finnmark i løpet av 2019, og vårt mål er å få 

flere på banen i et spleiselag for fiber fra Ifjord og utover til Nordkyn, samt fra Landersfjord 

til Børselv.  
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SØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET TIL TILTAK I 

SJØ 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223 P1  

Arkivsaksnr.: 19/490    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 54/19 Formannskapet 06.06.2019  

PS / Kommunestyret   

PS 72/19 Formannskapet 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap gir samtykke etter plan- og bygningsloven § 13.1, 2. ledd fra 

kommunens midlertidige forbud mot tiltak i sjø (KS vedtak PS 31/15) for at søknad om å 

etablere en bølgebryter-flytekai i tilknytning til Dyfjord molo kan behandles etter gjeldende 

lover og planer for området.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke utlegging av flytekaia vanskeliggjøre planleggingen med 

den nye kystsoneplanen, da området er inne i Dyfjord havn. Selv om det gis samtykke må 

utbygger (her kommunen) fremdeles søke kommunen om dispensasjon og byggetillatelse for 

landfeste i molo, og tillatelse fra Kystverket og Nordkappregionen havn IKS etter havne- og 

farvannsloven. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.06.2019 sak 54/19 

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra Formannskapet: 

Endrer punkt 2: 

Lebesby kommunestyret finansierer prosjektet med inntil kr. 1,880 Mill.  

Resten av punktet står uendret. 

 

Endre Punkt 5: 

Lånesummen endres til «inntil 1,630 Millioner kroner». Resten av punktet står uendret. 

 

Tilleggs punkt 6: 

Lebesby kommunestyret ber administrasjonen å søke midler fra sametinget. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å investere i en bølgebryter-flytekai i Dyfjord havn. 

Kaien skal skjerme for flytebrygga, servicekaia og kaia på fiskemottaket, samt gi 

liggeplasser for flere fartøy. 
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2. Lebesby kommunestyre finansierer prosjektet med inntil kr. 1,880 mill  av de totale 

investeringene som er beregnet til kr. 3,860 mill. Øvrig finansiering forutsettes i form 

av tilskudd fra Finnmark fylkeskommune og øvrige aktører i Dyfjord havn. 

3. Før det gjøres investering må fullfinansiering være bekreftet og alle nødvendige 

tillatelser være på plass.  

4. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen søke om å finne samarbeidsløsning med 

Nordkappregionen havn IKS på drift og finansiering. 

5. Lebesby kommunestyre vedtar å ta opp lån på inntil kr. 1,630 millioner for å 

finansiere kommunens andel av investeringen.  

6. Lebesby kommunestyret ber administrasjonen å søke midler fra sametinget. 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har i en tid jobbet sammen med Lyder fisk Dyfjord AS for å se på 

løsninger med de urolige havneforholdene i Dyfjord havn. Lyder har skissert en løsning med å 

legge ut en bølgebryter-flytekai i tilknytning til moloen i Dyfjord, se skisse under. Dette med 

bakgrunn i gode erfaringer fra lignende kai-løsning i Veidnesklubben, men der er kaien festet 

til den kommunale servicekaia. Den planlagte kaia er 80 meter lang 5,3 meter bred og 1,6 

meter dyp. Den vil fungere som en kombinert bølgebryter med liggeplasser for fiskeflåten på 

innersiden av kaia.  

 

Det ble søkt til Finnmark fylkeskommune om tilskudd, og saken skal opp til behandling i 

Fylkesutvalget den 18. juni. Samme dag behandler kommunestyret finansieringssaken. 

Lebesby kommune er tiltakshaver og skal stå som eier av flytebrygga dersom den blir 

realisert.  

 

Bølgebryter-flytekaia er tenkt plassert inne i Dyfjord havn. Området er i dagens kystsoneplan 

definert som allment flerbruk. 

 

Midlertidig forbud mot tiltak i sjø, KS vedtak PS 31/15:  

Lebesby kommunestyre vedtok i møte den 24.6.2015 i sak PS 31/15 følgende:  

 

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Lebesby kommunestyre 

midlertidig forbud mot tiltak i sjø. Dette i forbindelse med revidering av kommunens 

kystsoneplan.»  

 

Dette betyr at ovennevnte tiltak er avhengig av samtykke fra Formannskapet (Delegert ansvar 

fra Kommunestyret, jfr. KS vedtak PS 51/17) etter plan- og bygningsloven § 13-1. Når 

samtykket foreligger kan søker få behandlet søknad om landfeste fra kommunen. 

 

Selve landfestet fra brygga og i molohodet er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven 

(Pbl) § 20-1 a). Byggesaken er også avhengig av dispensasjon fra kommunens gjeldende 

arealplan hvor området er definert som tettstedsområde med krav om utarbeidelse av 

reguleringsplan. Det er per i dag ikke utarbeidet reguleringsplan for Dyfjord.  
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I tillegg vil kommunen søke tillatelser fra Kystverket og Nordkappregionen havn IKS da alle 

typer tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet krever tillatelse 

etter havne- og farvannslovens § 27. 

 

 
Skisse utarbeidet av Svein Lyder: ny bølgebryter-flytekai i Dyfjord som festes i moloen.  

 

Vurdering: 

Av vedtaket fra kommunestyret nedlegges det midlertidig forbud mot tiltak i sjø i påvente av 

ny kystsoneplan. Dette betyr i teorien alle tiltak uavhengig av størrelse og omfang som 

kommer i tilknytning med sjø. Eksempelvis utfyllinger i sjø, kaianlegg, moloutbygging, osv.  

 

Utfra 2. ledd i Pbl § 13-1 fremgår det at kommunen kan gi samtykke i at tiltak som er nevnt i 

første ledd blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre 

planleggingen. 

 

Etter kommunens vurdering vil ikke utlegging av flytekaia vanskeliggjøre planleggingen med 

den nye kystsoneplanen, da området er inne i Dyfjord havn. Selv om det gis samtykke må 

utbygger (kommunen selv i dette tilfellet) fremdeles søke kommunen om dispensasjon og 

byggetillatelse for landfeste i molo, og tillatelse fra Kystverket og Nordkappregionen havn 

IKS etter havne- og farvannsloven. 

 

Lebesby formannskap må her ta stilling til om det skal gis samtykke eller ikke etter plan- og 

bygningsloven § 13-1 fra kommunestyrets vedtak PS 31/15 om midlertidig forbud mot tiltak i 

sjø. Ved avgjørelsen må Lebesby formannskap vurdere dette tiltaket opp mot den avgjørelsen/ 

begrunnelse som dannet grunnlag for at det ble fattet vedtak om forbud mot tiltak i sjø, sak PS 

31/15 den 24.6.2015. Dersom formannskapet gir samtykke til dette tiltaket så vil 

administrasjonen jobbe videre med søknader på vanlig måte som om det midlertidige forbudet 

mot tiltak i sjø ikke gjelder for dette området.  

 

Dersom det ikke blir gitt samtykke vil saken bli lagt på vent frem til det midlertidige forbudet 

mot tiltak i sjø er opphevet.  
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SØKNAD OM SAMTYKKE MOLOKROK I DYFJORD 

34/60 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: GBNR 34/60  

Arkivsaksnr.: 19/605    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 73/19 Formannskapet 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap gir samtykke til at administrasjonen starter arbeidet med planlegging 

av utfylling av molokrok i Dyfjord havn som skissert. Formålet er utvidelse av 

parkeringsområde og bedrede trafikale forhold. Videre prosjekteres kostnadene med 

utvidelsen av parkeringsområdet og etablering av båtopptrekk et annet sted i Dyfjord.  

 

Lebesby formannskap gir samtykke etter plan- og bygningsloven § 13.1, 2. ledd fra 

kommunens midlertidige forbud mot tiltak i sjø (KS vedtak PS 31/15) for at søknad om fylling 

i sjø kan behandles etter gjeldende lover og planer for området. Etter kommunens vurdering 

vil ikke utvidelsen av parkeringsarealet med en fylling i sjø vanskeliggjøre planleggingen med 

den nye kystsoneplanen, da området er inne i Dyfjord havn.  

 

Det bevilges inntil kr. 100.000 til fullføring av planleggingsarbeidet, prøvetaking og 

godkjenning fra Fylkesmannen og øvrige myndigheter (tillatelse etter plan- og bygningslovens 

og havne- og farvannsloven). Midlene dekkes over bundet konsesjonsavgiftsfond.  

 

 

Vedlegg: 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Kommunen ble i september 2018 kontaktet av Svein Vegar Lyder hvor det ble skissert en 

løsning for å utvide parkeringsarealet i Dyfjord havn og bedre de trafikale forholdene. Dagens 

parkeringsareal er svært begrenset, og ved å fylle ut dette området vil situasjonen bli bedre. 

Det vil også gi bedre plass for trailere som kjører ned til området for å laste varer på og av. 

 

Det er i dag fullt på den lille parkeringsplassen ved den kommunale servicekaien. Det vil i 

tillegg bli en større utfordring når aktiviteten på anlegget øker. Mange har også behov for å 

parkere i nærheten av flytekaia, og da er det ofte langtidsparkering.  Kjøllefjord 

Skipsekspedisjon AS har også planer om å etablere et mindre bunkringsanlegg for flåten i 

Dyfjord havn, noe som også vil kreve areal i samme område.  

 

- Da dette dreier seg om fylling i sjø, må det tas prøver som analyseres for miljøgifter.  

- Det må søkes Fylkesmannen om tillatelse til fylling i sjø.  
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- Kystverket må kontaktes da området ligger i tilknytning til moloen, og det må innhentes 

tillatelse til tiltaket. 

- Kommunen må gi samtykke fra bygge- og delingsforbudet i sjø. Det må også søkes om 

dispensasjon fra kommunens arealplan, og man må få tillatelse fra kommunen som grunneier 

av området. 

- Det må avklares med Dyfjord båtforening hvor et båtopptrekk kan etableres i Dyfjord 

 

 Nordkappregionen havn IKS har allerede gitt sin godkjennelse til tiltaket: 

 

  
Nedenfor er det skissert hvor fyllingskanten kan være:  
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Dette dreier seg om gnr. 34 bnr. 60 som er eid av Lebesby kommune:  

 

 
 

Tiltaket er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven. Gjeldende plan for området er 

kommunens arealplan hvor området er regulert til fremtidig tettstedsområde med krav om 

utarbeidelse av reguleringsplan. Dette betyr at det er krav om dispensasjon for utbygginger i 

området så lenge det ikke er utarbeidet detaljreguleringsplan. 

 

Lebesby kommune kan stå som søker av tiltaket, men dette må da gjennomføres ved bruk av 

innleide konsulenter med korrekt kompetanse for utfylling av søknad og oppfølging av 

tiltaket.  

 

Vurdering: 

Denne saken har vært drøftet ved flere anledninger, første gang like etter at Svein Vegar Lyder 

overtok anlegget i Dyfjord i 2018. Kommunen har ikke startet arbeidet med dette prosjektet på 

grunn av kapasitetsutfordringer, og en periode ønsket Lyder selv å få gjennomført tiltaket. 

Men da dette er kommunal eiendom og det blant annet krever prøvetaking og godkjenning av 

Fylkesmannen ble saken liggende. Etter administrasjonens vurdering er dette en naturlig 

oppgave for kommunen selv å gjennomføre. Etter prosjektering av masser og kostnader samt 

innhenting av alle tillatelser, vil saken komme tilbake til politisk behandling.  

 

Det er ingen tvil om at en slik utfylling vil bidra til å lette parkeringsutfordringene i Dyfjord 

havn. Som i alle havnearealer som ligger i tilknytning til kaier og flytekaier, så er det alltid 

behov for parkeringsareal. Nå som aktiviteten ved anlegget øker, det etableres boligrigger i 

havneområdet og dersom ny bølgebryter-flytekai etableres vil behovet for parkeringsareal bli 

enda større.  

 

Samtykke  

Av vedtaket fra kommunestyret nedlegges det midlertidig forbud mot tiltak i sjø i påvente av 

ny kystsoneplan. Dette betyr i teorien alle tiltak uavhengig av størrelse og omfang som 

kommer i tilknytning med sjø. Eksempelvis utfyllinger i sjø, kaianlegg, moloutbygging, osv.  
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Utfra 2. ledd i Pbl § 13-1 fremgår det at kommunen kan gi samtykke i at tiltak som er nevnt i 

første ledd blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre 

planleggingen. Etter kommunens vurdering vil ikke en fylling i området vanskeliggjøre 

planleggingen med den nye kystsoneplanen, da området er inne i Dyfjord havn. Dersom det 

ikke blir gitt samtykke vil saken bli lagt på vent frem til det midlertidige forbudet mot tiltak i 

sjø er opphevet.  
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TEMAPLAN NÆRING – HANDLINGSPROGRAM 2019-2022 - STATUS 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U01 &30  

Arkivsaksnr.: 18/1207    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 123/18 Formannskapet 10.12.2018  

PS 74/19 Formannskapet 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap tar informasjonen om status i arbeidet med temaplan næring - 

handlingsprogram 2019-2022 til orientering.  
 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.12.2018 sak 123/18 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap vedtar oppstart av arbeidet med «Temaplan for næring – 

handlingsprogram 2019-2022».  

2. Formannskapet tar bakgrunnsdokumentet til orientering og gjennomfører et eget arbeidsmøte 

med næringsarbeid som tema.  I dette møte skal det vedtas hvordan temaplanen skal 

utarbeides og tidsplan for arbeidet. 

3. Når forslag til temaplan er utarbeidet, skal den behandles av kommunestyret.   

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapet vedtok i møte den 10.12.2018 å starte arbeidet med en ny næringsplan. Det 

ble gjort følgende vedtak: 

 

1. Lebesby formannskap vedtar oppstart av arbeidet med «Temaplan for næring – 

handlingsprogram 2019-2022».  
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2. Formannskapet tar bakgrunnsdokumentet til orientering og gjennomfører et eget arbeidsmøte 

med næringsarbeid som tema.  I dette møte skal det vedtas hvordan temaplanen skal 

utarbeides og tidsplan for arbeidet. 

3. Når forslag til temaplan er utarbeidet, skal den behandles av kommunestyret.   

 

Den 14.01.2019 ble det gjennomført et arbeidsmøte i Formannskapet hvor det ble gjort 

prioriteringer som skal danne grunnlag for næringsplanen.  

 

I kommuneplanens samfunnsdel er visjonen at Vi tar utfordringene! 

 

Hovedmålet er formulert slik: 

Lebesby kommune skal være aktiv og pågående for å skape morgendagens muligheter. 

Sammen med innbyggere, næringsaktører og andre interesser skal vi jobbe for å skape en 

positiv og bærekraftig utvikling i hele kommunen, basert på pågangsmot, kunnskap og 

raushet. 

 

Av Samfunnsdelens 67 ulike strategier, ble disse tre valgt ut av Formannskapet i januar-møtet: 

 

1. Mulighetsorientert:  

 Vi skal legge til rette for bærekraftig vekst og nyskaping i næringslivet, 

gjennom god dialog, gode planer, støtteordninger og tilrettelegging av 

infrastruktur.  

 Vi skal ha gode digitale løsninger og fibertilbud i hele kommunen. 

2. Mulighetsorientert: 

 Vi skal stimulere til videreutvikling, nytenkning og samarbeid i eksisterende 

næringer (som fiskeri, oppdrett, landbruk, reindrift og reiseliv) og energi.  

 Vi skal gi rom og oppmerksomhet til nye tanker og idéer.  

3. Levende: 

 Vi skal ha attraktive lokalsamfunn – med tydelige og estetisk innbydende 

bygdesentra der folk ønsker å være og oppholde seg.  

4. Det skal inngås egne avtaler med bygdebutikkene, og retningslinjene for kommunens 

fond til næringsformål skal gjennomgås og revideres.  

 

Det ble administrativt besluttet at innspill til disse 4 punktene og møter med bygdelag og 

næringsliv skulle kombineres med presentasjonen av kommunens areal- og kystsoneplan.  

 

I forbindelse med høringsperioden, ble det avholdt bygdemøter i Lebesby, Veidnesklubben, 

Kunes og Kjøllefjord i perioden 23.-25. april. Her ble det også drøftet konkrete tiltak i 

næringsplanen. Det har også i mai måned vært gjennomført møter med bygdelag, bondelag, 

fiskarlag, næringsforeningen og enkeltbedrifter. Det er fortsatt en del møter som gjenstår.  

 

Det er allerede noen punkter som peker seg ut: 

 

Mulighetsorienterte Lebesby: 
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1. Kommunens rolle som veileder og rådgiver, med samarbeid og dialog. Næringslivet 

kan også bidra med «fadder-ordning» for nyetablerere og ulike fellesprosjekter. 

Næringsvennlig kommune-prosjekt? Etablere næringsforening/næringspark i fjorden.  

2. Kommunalt planverk som gjør det lett å komme i gang med næringsvirksomhet.  

3. Utfordringer med generasjonsskifte i servicenæringa. Kan det være aktuelt for 

kommunen å tilby lån? Det er enda et bra mangfold, men samtidig har vi mistet en del 

servicenæring og vi mangler gründere. Kan kommunen gjennomføre etablerer-

opplæring?  

4. Utfordringer med rekruttering av ansatte til ledige stillinger.  

5. Mulighetene for å etablere flere arbeidsplasser blir ikke nok utnyttet. Kan flere tilby 

store konsern servicetjenester? Det er utfordrende og næringa mangler folk som vil 

etablere seg. Kommunen kan invitere til samarbeidsprosjekt mellom konsern og lokal 

servicenæring (evt. nye aktører som kan flytte hit)?  

6. Landbruksnæringa kan også utvide sine områder, men de er små aktører og begrensede 

ressurser. 

7. Infrastruktur som flere kaimeter og flytebrygger til flåten, lagerplass for fiskeflåten er 

en mangelvare. Søppelhåndtering.  

8. Nye næringsareal både til maritim virksomhet og annet næringsliv. Mer landareal til 

nydyrking for landbruket.  

9. Moloer, mudring, bedre veier, fiber og annen infrastruktur.  

10. Negativ folketallsutvikling, svært hard konkurranse om råstoffet og permitteringer i 

industrien er noen av utfordringene. Samtidig har kommunen fått stadig flere fiskere, 

gjennomsnittsalderen går ned og antall kvotefaktorer har holdt seg stabilt.  

11. Kommunen må ha et næringsfond hvor det er mulig å søke støtte til investeringer også. 

Påfyll på jordbruksfond og fiskerifond.  

 

  

Levende Lebesby:  

 

1. Sosiale møteplasser er svært viktige og i alle møter i Kjøllefjord ble pub trukket frem 

som et viktig tiltak for bolyst og trivsel. Møteplasser har også vært et tema på møtene i 

Lebesby.  

2. I Lebesby og Veidnes mangler det også overnattingsbedrift og oppstillingsplass for 

camping.  

3. I Kunes og Veidnes er det å beholde butikkene som sosiale møtesteder veldig viktig.  

4. Søppelhåndtering, ryddeaksjoner og fjerning av bilvrak var eksempler på tiltak. 

Miljøplan? Hytterenovasjon og turistsøppel er en utfordring.  

5. Estetiske bygg i bygdene, flere benker, søppelkasser og skilt. Gang og sykkelveier.  

6. Ny svømmehall er viktig for bolyst og trivsel.  

7. Bevissthet med å handle lokalt, for å beholde en variert servicenæring og 

bygdebutikkene.  Egne avtaler med bygdebutikkene må komme på plass.  

8. Det er avgjørende å begrense pendlervirksomheten. Viktig å få ansatte til å bosette seg 

i bygdene og ikke bare bo på hybel og reise hjem i friperiodene.  

9. Viktig å få folk til å melde flytting inn til kommunen når de er her lengere enn 6 

måneder. Kommunen taper nok en del på at folk ikke er bevisste på å melde flytting.  

10. Bedre dialog og samarbeid mellom Laksefjorden og Kjøllefjord.  

 

Listen over er ikke utfyllende, og referatene fra møtene inneholder mange detaljerte punkter 

som både kommunen og næringslivet selv kan jobbe videre med. Planen er tenkt strukturert 
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slik at den både favner tiltak i kommunal regi og tiltak som næringslivet/bygdelag tar ansvar 

for. Ett eksempel kan være: kommunen påtar seg ansvar for å bygge kai til større fartøy i 

Kjøllefjord, fiskerne går sammen om å bygge lagerbygg selv. Det har vært et tema i de ulike 

møtene hva næringa selv også kan ta ansvar for.  

 

Arbeidet fremover med planen: 

1. Gjennomføre de siste møtene i løpet av vår/sommer. 

2. Lage utkast til plan som behandles i formannskapet før valget – og som går på en 

«høringsrunde» hos næringslivet i september/oktober.  

3. Endelig behandling i nytt formannskap etter valget og videre til nytt kommunestyre 

som vedtar næringsplanen i desember.  

 

 

Vurdering: 

Da folkemøtene ble avholdt i april og mai orienterte næringskonsulenten om arbeidet med 

planen. Målet var å vedta ny handlingsplan for næring i kommunestyret i juni 2019. Dette var 

veldig optimistisk, og ble ikke mulig å gjennomføre da arbeidet allerede var noe forsinket,  det 

dukket opp andre prosjekter og tiden strakk ikke til. Det kan likevel være en fordel at nytt 

kommunestyret får vedta planen.  

 

Hovedmålet til kommunen er det at vi skal bidra til å skape en positiv og bærekraftig 

utvikling. Rådmannen tolker dette som at kommunen legger til rette for at det skapes flere 

arbeidsplasser og at både næringslivet og kommunen lykkes med å rekruttere nødvendig 

arbeidskraft til ledige stillinger. Tilrettelegging for flere arbeidsplasser henger også sammen 

med kommunens nye areal- og kystsoneplan, hvor det kan komme flere arbeidsplasser innen 

for eks. oppdrett dersom man legger til rette for det. Tilgjengelige næringsarealer på land, og 

viktig infrastruktur som kaier, skjerming og utdyping av havner samt fiber vil også være med 

på å legge til rette for økt aktivitet, som for eks. å trekke til seg flere fiskere.  

 

Samtidig peker «alle» på at sosiale møteplasser og attraktive bygder er minst like viktig som 

annen fysisk infrastruktur. Gode kommunale tjenester i hele kommunen, og kommunens rolle 

som veileder og tilrettelegger, hvor dialog og støtte er aktuelle tema som har vært tatt opp i 

møtene. 

 

Punktene over viser at denne planen ikke kun vil dreie seg om arbeidet til næringskonsulenten 

og landbrukskonsulenten, men planen skal være et verktøy for hele organisasjonen og for 

politikerne.  
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