
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 19/605   

Sakstittel:  SØKNAD OM SAMTYKKE MOLOKROK I DYFJORD 34/60 

 

Rådmannens 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.  

 

 

Saksutredning: 
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.  

- 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:  

 
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.  

 



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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Rådmann 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


