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Innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 fremmer Lebesby kommune 

detaljreguleringsplan for Kjøllefjord ytre havn (PlanID: 2022201601). 

 

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 

 

 

Vedlegg: 

1. Plankart. 

2. Planbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Forslag fra Kystverket på nye moloer 

5. ROS-Analyse 

6. Vurdering om krav om konsekvensutredning 

7. Konsekvensvurdering 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Kystverket og Lebesby kommune holder på med å utrede muligheten for moloer ved innløpet til 

Kjøllefjord havn. Dette arbeidet er i en startfase, men det er viktig at kommunen har utarbeidet en 

reguleringsplan for området før dette arbeidet er avsluttet. Kystverket er avhengig av at 

kommunen har vedtatt reguleringsplan for området før de kan igangsette eventuelle arbeider med 

oppføringer av nye moloer. 

 

Vurdering: 

Dersom kommunen skal ha mulighet for å få etablert en molo på nordsiden av Kjøllefjord havn er 

vi avhengig av at dette området er regulert før Kystverket får godkjenning fra Stortinget. 

Kystverket er avhengig av at området er regulert før arbeidet kan igangsettes. 

 

Planlegging og eventuelt gjennomføring av plan vil medføre kostnader for Lebesby kommune. 

Kostnader vil relatere seg til kunngjøring i aviser og kostnader ved eventuelle reiser og møter om 

planen. Arbeidet med selve planen vil bli utført av kommunens planavdeling i normal arbeidstid, 

og vil da ikke medføre ekstra kostnader. 

 

På bakgrunn av ovenstående anbefales det at Lebesby kommune vedtar offentlig høring av 

Detaljreguleringsplan for Kjøllefjord ytre havn, PlanID: 2022201601, iht. plan- og bygningsloven 

§§ 5-2 og 12-10. 


