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SØKNAD OM TILSKUDD TIL HAVNEUTVIKLING I DYFJORD HAVN 

- TILLEGGSSØKNAD BØLGEBRYTER/«FLYTEMOLO» 

 

Lebesby kommune viser til søknad sendt 07.05.2019 til Finnmark fylkeskommune og tilsagn 

nr. RUP-2019-047-IVL hvor kommunen ble innvilget kr. 1.930.000 til prosjektet 

«Havneutvikling i Dyfjord havn». Kommunen viser også til dialog underveis angående denne 

saken. 

 

Bakgrunn 

Lebesby kommune har over lang tid jobbet sammen med Lyder Fisk Dyfjord AS og lokale 

fiskere for å finne en god løsning på utfordringene i Dyfjord havn. Havna er svært eksponert 

for vind fra sør- og østlige vindretninger, og moloen skjermer kun for en liten del av havna. 

Det blir dermed veldig dårlige forhold både for de som ligger ved mottakskaia til anlegget og 

ved den kommunal servicekaia som utgjør store deler av havna.  

 

Etter at Lyder Fisk AS overtok anlegget sommeren 2018 har det kommet stadig flere fartøy 

til Dyfjord havn, og behovet for bedre skjerming av havna er blitt enda større. Lyder Fisk 

Dyfjord AS har gjort store investeringer i renovering og forlengelse av mottakskaia foran 

fiskebruket og helt til den kommunale allmenningskaia. Det er også brukte store ressurser på 

fiskemottaket og tilhørende servicebygg, og interessen for å satse videre i Dyfjord er svært 

stor både på sjø og land. Lyder Fisk Dyfjord AS har i tillegg til krabbemottak, henging av fisk 

og filetering (i Skjånes), også satset på mottak og salg av Laksefjord-reker.  

 

Opprinnelige planer var en bølgebryter-flytekai etter modell fra Veidnesklubben havn. 

Investeringsrammen var på kr. 3.860.000 og Lebesby kommune søkte Finnmark 

fylkeskommune om tilskudd til prosjektet med bølgebryter-flytekai. Prosjektet ble tildelt  

kr. 1.930.000 av RUP-midlene.   

 

Utfordringene viser seg imidlertid å være større i Dyfjord med mye tøffere bølgeforhold, noe 

som også fremkommer i bølgevurderinger gjort av både Norconsult og Multiconsult samt 

erfaringer som er gjort av de lokale aktørene. Den første løsningen som kommunen søkte 

finansiert, ble derfor i formannskapsmøte den 10.02.2020 (PS 7/20) skrinlagt etter ønske fra 

Lyder Fisk Dyfjord AS og lokale fiskere. Begrunnelsen for dette er at det med 4-5 

betongelementer vil bli for stor slitasje og belastning som igjen fører til utrygghet for flåten og 
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fiskemottaket. Bølgebryteren vil heller ikke være trygg nok å bruke som flytekai i dårlig vær, 

så den delen av prosjektet er lagt vekk. Vi har derfor i samråd med aktørene i Dyfjord nå 

endret prosjektet og kommunen velger å kalle dette en bølgebryter/«flytemolo».   

 

Ny løsning på utfordringene med dårlig skjerming 

Det er i dag kun steinmolo som kan gi tilstrekkelig skjerming av havna i Dyfjord. Det dreier 

seg nok om en investering på 70-100 millioner, da det er forholdsvis dypt inne i havna. Det er 

ikke realistisk å få et slik prosjekt finansiert og realisert i nær fremtid. Kommunen vurderer 

derfor prosjektet med en bølgebryter/flytende «molo» som et tiltak som vil bidra til betydelig 

bedre forhold på kort sikt. Det vil igjen utløse flere investeringer i form av flytebrygger som 

kan plasseres innenfor den omsøkte bølgebryteren/«flytemoloen».   

 

Formannskapet vedtok derfor i møte den 14.05.2020 at det skal jobbes med å finansiere en 

bølgebryter (uten flytebryggeplasser) som består av kun to tyngre betongelementer (hver på 

40 meters lengde - 5 meters bredde - 2,65 meters dybde). Disse plasseres frittliggende (se 

skisse vedlagt) og blir dermed ikke utsatt for samme slitasje i sammenkoblinger og 

forankringsutstyr, der skader ofte oppstår. Dette er en løsning som vil gi en tilstrekkelig 

skjerming de fleste dager i året, og som vil gjøre forholdene ved kaiene i fiskeværet bedre.  

 

Et tilbudet på to tyngre elementer var høsten 2019 på kr. 6 490 000 millioner uten mva.  

(Kr. 8 112 500 inklusive mva). Det må påregnes prisstigning og andre kostnader i tillegg, og 

finansieringsbehovet vurderes å være rundt kr. 7,5 millioner eksl. mva.  

 

Mulig finansiering:  

RUP midler innvilget    kr. 1 930 000 

Kommunalt lån vedtatt  kr. 1 600 000 

Kommunalt lån utvidet  kr. 1 000 000 

Nordkappregionen Havn IKS  kr.    470 000  

Tilskudd TFFK denne søknad  kr. 2 500 000 

Sum finansiering (eks mva)  kr. 7 500 000 

 

Underveis i prosessen har det blitt satt ekstra fokus på de store utfordringene som er i havna i 

Dyfjord og som skyldes dårlig skjerming. Etter omdefinering av prosjektet har kommunen 

derfor vært i dialog med Troms og Finnmark fylkeskommune flere ganger i 2020 for å 

undersøke muligheten for ekstra finansiering, men det har så langt ikke vært mulig å sende inn 

søknad om tilskudd til infrastruktiltak (tidligere RUP-midler).  

 

Da situasjonen er prekær med hensyn til de dårlige havneforholdene og større aktivitet i 

Dyfjord havn, håper Lebesby kommune at fylkeskommunen kan innvilge fra midler som 

kommer i forbindelse med overtagelse av statlige fiskerihavner. Vi tillatter oss derfor å søke 

om et tilskudd på kr. 2,5 millioner til utbedring av havneforholdene i Dyfjord.  

 

Dersom fylkeskommunen ikke har midler til tildeling nå, kan Lebesby kommune forskuttere 

dette beløpet med tilbakebetalt på et senere tidspunkt.  
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Vi håper på en positiv behandling av vår søknad og ber om at dere tar kontakt igjen dersom 

det er behov for mere opplysninger i saken.  

 

 

 

Med hilsen 

LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Sigurd Rafaelsen      Toril Svendsen 

ordfører       næringskonsulent 

Mobil: 41 52 67 60      Mobil: 97 99 09 04 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 

 

 
Kopi til: Lyder Fisk Dyfjord AS, Nordkappregionen Havn IKS 

 

 

Vedlegg: Bekreftelse fra Lyder Fisk Dyfjord AS 

  Skisse med inntegnet bølgebryter/flytemolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


