
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 19/490   

Sakstittel:  SØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG 

DELINGSFORBUDET TIL TILTAK I SJØ  

 

 

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) 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. 

 

 

 

Saksutredning: 
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.  

 

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.  

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 
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