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Sakstittel:  SAMTYKKE FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET FOR 

ETABLERING AV LIGGEKAI LANGS EKSISTERENDE MOLO I DYFJORD  

 

 

Rådmannens 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 og PS 33/19) for 

etablering av ligge kai lang eksisterende molo (GID 34/60) i Dyfjord. 

 

Etter kommunens vurdering vil etablering av ligge kai langs eksisterende molo i Dyfjord ikke 

medføre vanskeligheter med planleggingen av ny areal og kystsone plan. Dette da området er 

en naturlig del av havneområdet i Dyfjord. Ligge kaien vil være avhengig av dispensasjon fra 

reguleringskravet i gjeldende kommuneplan. Samtidig er den avhengig av tillatelse etter plan- 

og bygningsloven, samt havne- og farvannsloven før etableringen av ligge kai kan 

iverksettes. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Søknad om samtykke etter Pbl § 13-1, datert 23.7.2019. 

2. Oversiktskart 

3. Snitt 

4. Situasjonskart 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune mottok den 23.7.2019 søknad fra Byggtjeneste AS på vegne av Lyder fisk 

Dyfjord AS om samtykke etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 13-1 fra kommunens nedlagte 

bygge- og delingsforbud mot tiltak i sjø, jfr. KS vedtak PS 31/15 samt KS vedtak PS 33/19 

om forlengelse av forbudet.  

 

Opplysninger fra Matrikkelen:  

Tiltakshaver:  Lyder fisk Dyfjord AS, Postboks 1064 Fuglenes, 9616 Hammerfest 

Søker:    Byggtjeneste AS, postboks 350, 9600 Hammerfest 

Eiendom:   gnr. 34 bnr. 60, Dyfjord i Lebesby kommune  

Koordinat:   Euref89 UTM 35, N – 7 865 978, Ø – 508 310  

 

Gjeldende plan for området:  

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan og kystsoneplan (Kpl 2022-2003-01) 

hvor det aktuelle området er definert som fremtidig tettsted og allmenn 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.» 

 

Kommunestyret vedtok i møte den 18.6.2019 i sak PS 33/19 å forlenge bygge- og 

delingsforbudet med ytterligere 2 år i påvente av ny arealplan. Ny frist ble satt til 24.6.2021 

eller inntil ny arealplan er vedtatt.  

 

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.  

 

Begrunnelse fra søker:  

 
Med bakgrunn i oppstart og utvikling av ny virksomhet ved Dyfjordbruket er behovet 

for ligge kai for mindre fiskebåter prekært. Det er derfor ønskelig å etabler en ligge 

kai langs eksisterende molo med god skjerming. 

 

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.  

 

Lebesby kommune har igangsatt arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel med 

kystsoneplan og den er nå ferdig med offentlig høring. Planen har mottatt innsigelser fra 

sentrale myndigheter og kommunen holder på med å forsøke å få lukket disse. Eventuelt kan 

det være at planen går til mekling dersom enighet ikke oppnås.  

 

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 etablering av ligge kai langs eksisterende molo i Dyfjord ikke 

medføre vanskeligheter med planleggingen av ny areal og kystsone plan. Dette da området er 

en naturlig del av havneområdet i Dyfjord. Ligge kaien vil være avhengig av dispensasjon fra 

reguleringskravet i gjeldende kommuneplan. Samtidig er den avhengig av tillatelse etter plan- 

og bygningsloven, samt havne- og farvannsloven før etableringen av ligge kai kan 

iverksettes. 

 

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. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


