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Sakstittel:  SAMTYKKE FOR PLASSERING AV TORSKEMERD OG 

FLYTEBRYGGE I KJØLLEFJORD HAVN  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommunestyre 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 

plassering av torskemerd og flytebrygge i Kjøllefjord havn kan behandles i tråd med 

gjeldende lover og planer for området. 

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av torskemerd og flytebrygge i Kjøllefjord 

havn vanskeliggjøre planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da området inngår i 

detaljreguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022-2005-01) og den videre behandlingen av 

søknaden vil skje i forhold til plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsplan. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

1. Søknad om plassering av ei mottaks- og lagringsmerd for torsk i Kjøllefjord, brev 

datert 30.4.2017. 

2. Kart over området 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune mottok den 3. mai 2017 søknad fra Nergård Polar Kjøllefjord AS om 

plassering av torskemerd og flytebrygge i huken ved hurtigrutekaia i Kjøllefjord. Landfeste 

for flytebrygger er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-1 a). Samtidig vil 

tiltaket være avhengig av tillatelse fra Kystverket etter havne- og farvannsloven. 

 

Opplysninger om tiltakshaver: 

Søker:   Nergård Polar Kjøllefjord AS, Postboks 260, 9790 Kjøllefjord 

Eiendom:  gnr. 35 bnr. 2, Kjøllefjord havn 

Koordinat:  Euref89 UTM 35 N – 7 871 809, Ø – 512 174 

 

Gjeldende plan for området: 

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022-2005-01) hvor det 

aktuelle tiltaket vil berøre områdene I9 og OTS. Følgende bestemmelser er gitt for de to 

områdene: 

 

§ 4.1.15.1 Industriområde I 8 og I 9 

Industriområde for maritim virksomhet. Bygg kan oppføres med gesimshøyde på inntil 

6 meter fra planert terreng, og i sørskilte tilfeller kan annen gesimshøyde fastsettes. 



Etablering av kaianlegg, fylling m.m. skal utføres i samråd med Kystverket Troms og 

Finnmark. 

 

§ 4.3.9 Trafikkområde i sjø OTS (offentlig trafikkområde i sjø) 

Skipsled 

 

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 søknad er avhengig av samtykke fra Lebesby kommunestyre etter 

plan- og bygningslovens § 13-1 før administrasjonen kan behandle denne søknaden i tråd 

med gjeldende reguleringsplaner. 

 

Begrunnelse fra søker: 

Nergård Polar Kjøllefjord AS søker om å plassere ei kombinert mottaks- og 

lagringsmerd med flytebrygge for levende lagring av torsk i huken ved hurtigrutekaia 

i Kjøllefjord. Formålet med etableringen er at turister skal kunne se hvordan torsk kan 

holdes levende i merder fra noen timer til flere måneder for å forlenge driftssesongen 

og sikre råstofftilgang til det nye fiskebruket med filetanlegg i perioder med liten 

tilgang til torsk. Dette anlegget er kun et «visningsanlegg» med et begrenset antall 

fisk i merden. 

 

Prinsippet er at fisk fanges og tas om bord i båt, hvor den lagres og overføres til merd 

i sjø. Anlegget driftes av Nergård Polar Kjøllefjord AS. 

 

Anlegget plasseres godt innenfor kaifronten hvor hurtigruta legger til. Ankrene til 

fortøyningene vil heller ikke komme utenfor kaifronten slik at de vil kunne komme i 

konflikt med hurtigrutas manøvrering inn til og fra kai. 

 

Vurdering: 

Av vedtaket fra kommunestyret fremgår det at det nedlegges 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.  

 

Forbudet mot tiltak har en varighet på 4 år fra det tidspunkt det ble nedlagt. I plan- og 

bygningsloven § 13-3 åpnes det for at kommunen i særlige tilfeller kan forlenge forbudet. I 

kommentarene til loven sier miljøverndepartementet at det skal helt spesielle grunner til for å 

forlenge fristen. Hva som eventuelt kan være slike spesielle grunner, sies det ingenting 

konkret om. Som eksempel kan man tenke seg store riksveianlegg der planprosessen på 

grunn av konflikter mellom lokale og sentrale myndigheter bevirker at planprosessen trekker 

ut i tid. Kommunen må selv finne frem til en passende forlengelsesperiode. Det er ikke 

sikkert at forlengelsen må være på nye fire år. Vedtaket om fristforlengelse kan påklages.  

 

Lebesby kommune har igangsatt arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel med 

kystsoneplan og foreløpig fremdrift tilsier en ferdigstillelse i løpet av 2018. Utfra Pbl § 13-2 



vil forbudet automatisk bli opphevet etter 4 år dersom det ikke forlenges. 4 års fristen går ut 

24.6.2019. 

 

Den innleverte søknaden inneholder mangler i forhold til behandlingen etter plan- og 

bygningsloven og det er derfor valgt å legge frem denne saken til politisk behandling kun for 

avklaring av samtykke etter Pbl § 13-1. Dette da avgjørelsen må gjøres av Lebesby 

kommunestyre som har neste møte den 19. juni 2017. Dersom enn skal vente på at søknaden 

blir komplett vil saken ikke bli fremlagt til kommunestyre før eventuelt første møte etter 

sommerferien. 

 

På bakgrunn av at vedtaket i kommunestyret den 24.6.2015 ikke er begrunnet vil det ikke 

være mulig å vurdere virkningen av samtykket av bygg- og delingsforbudet for tiltak i sjø i 

forhold til begrunnelsen for at det ble innført forbud.  

 

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 plasseringen av torskemerd og flytebrygge i Kjøllefjord 

havn vanskeliggjøre planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da området inngår i 

detaljreguleringsplan for Kjøllefjord (RPL 2022-2005-01) og den videre behandlingen av 

søknaden vil skje i forhold til plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven, samt 

gjeldende reguleringsplan. 

 

Lebesby kommunestyre 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 kommunestyre 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 kommunestyret gir samtykke til dette tiltaket 

så vil administrasjonen behandle innkommende søknad på vanlig måte som om det 

midlertidige forbudet mot tiltak i sjø ikke gjelder for dette området. 

 

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

forbudet mot tiltak i sjø er opphevet. Når forbudet er opphevet vil saken bli behandlet på 

vanlig måte av administrasjonen. 
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Rådmann 
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