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1. Innledning 

 
 1.1 Bakgrunn 
 
I Plan og Bygningslovens (PBL) § 20-1 sies følgende: 
 
”  Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den 
fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling innenfor sine områder”. 
Lebesby kommunes vedtatte  areal- og næringsplan gjelder ut 2006 og skal derfor rulleres fra 
2007.  
 
1.2 Formål og intensjoner med planarbeidet 
 
Kommunedelplanen skal ivareta følgende formål og intensjoner: 
I. Være et verktøy for politikernes prioritering i forbindelse med økonomiplan og 

årsbudsjett 
II.  Bidra til en målstyrt utvikling innen idrett og friluftsliv i Lebesby kommune 
III.  Forbedre kommunens muligheter for å få finansiert anlegg gjennom tilskuddsmidler. 
IV.  Skape positive holdninger, og være en informasjonskilde til kommunens befolkning 

og andre som kan ha interesse av utviklingen innenfor disse områdene. 
 
1.3 Organisering og utarbeidelse av planen 
 
Planarbeidet er etablert som et prosjekt med følgende organisering: 
♦ Formannskapet er styringsgruppe for planarbeidet. 
♦ Prosjektgruppe er valgt fra: idrettsmiljøet, kultur- og oppvekstetaten og fra teknisk etat. 
♦ Planarbeidet skal utføres i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser 

 
1.4 Bakgrunnsmateriale  
 
Hovedbakgrunnsmaterialet er den vedtatte idretts- og anleggsplanen for perioden 2000-06. 
Prosjektgruppa har i tillegg fått inn diverse forslag og innspill.  (Se vedlegg nr 1). 

 
2.  Definisjoner, klassifisering og beskrivelse av ulike anleggsområder 
 
2.1 Definisjon av anleggstype og kategori 
 
Anleggstype sier noe om hvilke aktiviteter og idretter anlegget er beregnet for eller benyttes 
til, eksempelvis svømmehall, tursti, fotballbane eller lignende. 
 
Anleggskategori sier noe om hvilket geografisk område anlegget skal betjene, beliggenhet i 
forhold til brukerne og hvilken funksjon anlegget skal ha. 
 
Anleggene klassifiseres i disse kategorier: 
• Nærmiljøanlegg 
• Kommuneanlegg 
• Fylkesanlegg 
• Riksanlegg 
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2.2 Nærmiljøanlegg  
 
Nærmiljøanlegg er et enkelt anlegg for fysisk aktivitet som ligger i- eller direkte i tilknytning 
til boligområde, og som er en integrert del av dette.  
Anlegget er beregnet for folk i boligområdet, og skal ivareta behov for trim- og 
friluftsaktiviteter for alle aldersgrupper, barns lekebehov innbefattet. 
Nærmiljøanlegg er ikke beregnet for konkurranser etter konkurranseidrettens regler og 
bestemmelser. 
 
2.3 Kommuneanlegg  
 
Større kommuneanlegg er anlegg som dekker en eller flere idretter for hele kommunen eller 
en større del av kommunen. Enkelte større anlegg kan ha funksjon også for andre kommuner. 
Disse anleggene er dimensjonert og utformet slik at de dekker kravet for konkurranser på 
kretsplan, evt.  for nasjonale konkurranser.  Alle særidretter med stor utbredelse i kommunen, 
bør ha et slikt anlegg.  Kommunen behøver nødvendigvis ikke å stå bak (eie eller drive) et 
slikt anlegg. 
 
2.4 Fylkesanlegg og riksanlegg 
 
Det er ingen anlegg i Lebesby kommune som har karakter som fylkesanlegg eller riksanlegg. 
 
2.5 Anlegg og områder for tilrettelegging for friluftsliv  
 
Formålet ved friluftsanlegg er eksempelvis naturopplevelser, fotturer, skiturer, bading, 
jakt/fiske, båtutfart eller lignende. 
Klassifiseringen forteller om områdets avstand til hovedtyngden av brukernes bosted;  

- Nærområder i- og ved bebyggelsen for daglig bruk og en begrenset del av dagen. 
- Tettstedsnære områder – områder for dagsutfart. 
- Områder for heldags- eller flerdagsturer. 

 
3. Målsettinger 
 
3.1 Lebesby kommunes overordnede mål 
 
Med utgangspunkt i tidligere vedtatte planer har politikerne bestemt følgende mål 
overordnede mål for 
 
Arealplanlegging: 
Lebesby kommune har som overordnet målsetting å legge til rette for bolig- nærings- og 
fritidsbebyggelse, samt sikre områder for bevaring av natur og friluftsliv i kommunen 
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Barns oppvekstvilkår: 
Lebesby kommune skal arbeide for at barn og unge får gode oppvekstvilkår, og at det legges 
til rette for livslang læring 
 
 
3.2 Kommunens mål for anlegg og områder for idrett og friluftsliv 
 
Overordnet målsetting: 
Lebesby kommune skal tilrettelegge anlegg og områder for idrett og friluftsliv slik at alle 
grupper  i samfunnet skal få anledning til å ta del i idrett og friluftsliv. 
 
Delmål: 
1. Særidretter som driver konkurranseidrett skal ha et kommuneanlegg for sin idrett.  
2. Aktivitetsområder og anlegg med flerbrukskarakter må prioriteres. 
3. I utarbeidelsen av reguleringsplaner og kommuneplaner skal det innarbeides areal for anlegg  
4.   Anlegg og områder skal tilrettelegges for alle brukergrupper 
5.   Ved bygging av anlegg i områder for idrett og friluftsliv skal nærmiljø, estetiske forhold og  
      landskapsmessige forhold ivaretas. 
6.   Turveier, løyper og stier bør legges slik at det utgjør et attraktivt nett 
7.   Ved revisjon av scooterløypenettet skal dette i størst mulig grad søkes lagt til og i sammenheng 

med attraktive utfartsområder 
 
 
4. Situasjonsbeskrivelse    
 
4.1 Generell situasjonsbeskrivelse 
 
Anleggene i Lebesby kommune er av varierende standard og kvalitet. Dette henger sammen 
med at de fleste også er gamle og dårlig vedlikeholdt. Eksempelvis er krøllgressbanen i 
Kjøllefjord, som kom i forrige planperiode både god og enkelt å drifte, mens de gamle 
svømmebassengene både på Lebesby og i Kjøllefjord er i dårlig forfatning. Kjøllefjord 
Idrettshall er, til tross for at den er forholdsvis gammel og har stadig flere brukere, i god 
stand. Den økte bruken henger også sammen med at tilbudene der har økt, bla. gjennom bedre 
styrkerom og solarium.  
 
I planperioden og det etablert ski- og skiskytteranlegg i Kjøllefjord. Kommunen har inngått 
samarbeid med brukergruppene/idrettslaget om både bygging og vedlikehold av disse. Dette 
samarbeidet gjør at brukerne har et mye nærere eierforhold til anleggene og vedlikeholdet 
gjøres fortløpende. I 2006 ble to ballbinger, en til Lebesby og en i Kjøllefjord finansiert, men 
oppsettingen er utsatt til 2007. 
 
Kommunen har lite personal- og pengeressurser for å vedlikeholde anleggene.  
Feil og mangler som kunne vært utbedret på et tidlig tidspunkt, blir det først gjort noe med når 
skadene er blitt store. Dette er dårlig totaløkonomi for kommunen. 
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4.2 Beskrivelse av anlegg i Lebesby kommune 
 
Nedenfor er ulike anleggstyper med tilleggsopplysninger angitt. Anleggene er katalogisert 
etter dagens hovedbruksområde, men noen av anleggene kan falle inn under flere 
anleggstyper. Svømmehallene ble i forrige periode klassifisert som nærmiljøanlegg. 
De er også i dette oppsettet tatt inn i denne kategorien. 
Anleggenes standard er forsøkt angitt ut fra krav og behov.  
Følgende skala benyttes: Meget god, god, bra, mindre bra, dårlig. 
   
4.2.1 Nærmiljøanlegg/ Mindre kommuneanlegg 
  

Anlegg/sted Størrelse/fasiliteter/byggeår Standard 
Svømmehall, Kjøllefjord samfunnshus 12,5x8,5m  med garderobe/dusjer – 1964 Mindre bra 
Svømmehall, Lebesby bygdetun 8,25x4 m med garderobe/dusjer – 1967 Mindre bra 
Gymnastikksal, Lebesby bygdetun 84,5 m2 – 1967 God 
Gymnastikksal Kunes skole 85 m2 – 1949  Mindre bra 
Fotballbane -Lebesby              1976 Dårlig 
Aktivitetssal Dyfjord grendehus 143 m2 - 1986 God 
Elvedalen nærmiljøanlegg Skiskytteranlegg/akebakke/lysløype 1999 God 
Gymnastikk sal Kjøllefjord skole 1964 Dårlig 
Nærmiljøanlegg Myra Liten fotballøkke Mindre bra 

 
 4.2.2 Kommuneanlegg 
 

Anlegg/sted Størrelse/Fasiliteter/byggeår Standard 
Kjøllefjord idrettshall 1019 m2-kan deles i tre. Styrkerom, dusjer, 

badstu, skytebane – 1986 
God 
 

Kjøllefjord stadion 
Fotballbane og idrettsplass 

60x100m krøllgress 2001 
Flomlys 4 master, gjerde på ene langside  
 

Meget god 

 
4.2.3 Friluftsanlegg 
 

Anlegg/sted Størrelse/fasiliteter/byggeår Standard 
Lysløype Finnsåta - Oksefjorddalen 3,5  km  Bra – må ryddes skog 
Turløype Kifjord - Normannseth 12 km/merket med rød T/90/justert 94 God 
Turløype Snattvika - Finnkirka 9 km/merket med rød T/90/justert 94 Bra – må oppmerkes 
Turløype Monsdalen - Skjøtningberg 2 km/merket med rød T/90/justert 94 God 
Turløype Dyfjord - Garte 3,5 km/merket med rød T/90/justert 94 God 
Lysløype Bekkarfjord 3,5km – 1976 Bra – må ryddes skog 
Lysløype Lebesby 3,5km/ Bra – må ryddes skog 
Tursti Bekkarfjord - Linjevann 4 km/dårlig merket/ Bra – må ryddes skog 

og merkes 
Tursti Bekkarfjord - Lebesby 12km/merket med pinner/gammel tursti God 
Tursti Lebesby - Linjevann 12km/dårlig merket/ Bra - må oppmerkes 
Tursti til Nordkinn (sammen med Gamvik kommune) Skal merkes bedre 

       
      Bygninger med tilknytning til friluftsaktivit et 
 

Laksefjord IL’s hytte               Lebesby 
Lærerlagets hytte                     Oksevåg 
Røde Kors hytte                      Kjøllefjord 
Jeger-og fiskefor.hytte           Storvannet 
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4 Idrettsaktiviteter  
 
4.3.1 Konkurranseidrettslag  
 
*Kjøllefjord svømmeklubb   
  
*Idrettlaget Nordkyn     
  
*Kjøllefjord Tae kwan-do klubb   
 
*Nordkinn Fotballklubb  
 
*Laksefjord Idrettslag 
    
 
4.3.2 Mosjonsidrett 
Kjøllefjord jeger og fisk 
Kjøllefjord dansering 
Kjøllefjord pistolklubb 
 
(Ref. 4.3.1)Lagene driver også mosjonsidrett som en integrert del av virksomheten. 
 
 
4.3.3 Annen idrettsaktivitet 
 
Kjøllefjord Barneidrettsskole  er et samarbeid mellom Idrettslaget Nordkyn, Nordkinn 
fotballklubb og Kjøllefjord svømmeklubb.   
  
Hovedaktivitetene i idrettsskolen er turn/gymnastikk, svømming, skilek og ballspill. 
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5 Handlingsprogram 
 
 5.1 Aktuelle oppgaver i perioden 2007–2010 
 
Planens foreslåtte levetid er satt til fire år.   
 
N = nærmiljøanlegg, K = kommuneanlegg, F = friluftsanlegg     
LK = Lebesby kommune 
 
Tilt  
NR. 

TILTAK - STED/OMRÅDE A-
type 

Eier, utbygger 
Ansvarlig 

Utbygging 
Rehabilitering 
Utredes 
Planlegging 

Antatt 
Kostnad 
kr. 

01 Nytt svømmebasseng Kjøllefjord  K LK Utredes  
evt. utbygging 

     100 000 

02 Nytt svømmebasseng Lebesby  N LK Utredes        40 000 
03  Rehabilitering Lebesby svømmebasseng N/K LK Rehabilit.       650 000 
04 Balløkke Bekkarfjord N/K LK/andre Utbygging       100 000 
05 Skytebane v/Snattvikvannet, KJFF N KJFF Bygging påbeg.       215 000 

  
06 Lysløype i Lebesby N LK/andre Utbygging   
07 Crossbane Kjøllefjord (Finnsåta) N LK/andre Utredning/rehabilit      200 000 
08 Ballbinge på Lebesby K LK  Gjennomført      400 000 
09  Kaldhall for vinteraktviteter i Lebesby K LK/andre Utredes/bygges   
10 Travpark Kunes K Kunes travpark Utredes/bygges      600 000 
11 Grillplass til Lions ved badevannet N Lions Gjennomført       165 000 
12 All-lekplass Snattvika (balløkke, skilek)   N LK Delvis ferdig       600 000 
13 Dragracebane på flyplassen F  Andre Utbygges        15 000 
14 Aktivitetsområde Kirkefjæra - Gamle 

kirkegård 
F LK/andre Planlegges        50 000 

15  Lysløypa i Bekkarfjord   LK/andre Utredes   
16 Skitrekk i nærmiljøanlegg i Lebesby  F LK/andre       100 000 
17  Nærmiljøanlegg ved Bekkarfjord N Stiftelsen/andre Utbygges   
18 Skiskytterløype Kordelvann     
19 Skiskyteanlegg i Lebesby/Bekkarfjord   Delvis ferdig   
20  Rehabilitering av traseer(barmark) i 

skianlegget i lysløype Bekkarfjord 
  Utbygges  

21 Skitrekk Kjøllefjord F LK/andre Utbygges    
22 Rehabilitering av traseer (barmark) i 

skianlegget i lysløype Kjøllefjord 
K LK/andre SØKNAD om 

spillemidler  
  1 175 000 
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5.3  Analyse  av tiltak i perioden 2007-2010 
 
5.3.1 Analyse av behov for utbygging og rehabilitering av anlegg 
 
De eksisterende anlegg er i liten grad tilrettelagt for bevegelseshemmede/ 
funksjonshemninger og eldre. Dette gjelder både adkomst til anlegg og intern tilrettelegging i 
anleggene. Med bakgrunn i kommunens hovedmål om å tilrettelegge for alle 
aldersgrupper/brukergrupper må ovennevnte grupper spesielt tas hensyn til.  
 
Svømmebasseng på Lebesby og i Kjøllefjord 
Lebesby kommune har tidligere vedtatt å bygge nye svømmebasseng både på Lebesby og i 
Kjøllefjord. I 2001-02 ble det inngått forhandlinger med Idrettsbygg Nor i Narvik om ny 
svømmehall i Kjøllefjord, og en avtale om at firmaet skulle bygge ny hall og en leieavtale 
som strakk seg over 5 til 10 år ble forelagt kommunestyret, som forkastet avtalen. 
De siste årene har bassenget i Kjøllefjord vært mye stengt, hovedsakelig på grunn av at 
renseanlegget ikke fungerte godt nok og at vannkvaliteten dermed medførte at det ikke var i 
bruk store deler av 2005. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2006 ble det avsatt ca en 
halv million kroner for rehabilitering av bassenget, som det ble beregnet skulle være i brukbar 
tilstand de neste 5 årene. I løpet av denne perioden skulle det utredes og planlegges nytt 
basseng. Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2007 og utsette denne utredningen til 2008.  
 
Kommunestyret har tidligere også vedtatt nytt basseng på Lebesby. Prosjektgruppa har derfor 
tatt med utredning/planlegging og bygging av disse to bassengene i planperioden. 
 
Ballbinger på Lebesby og i Kjøllefjord 
Fylkeskommunen innvilget i 2005 og 2006 tilskott og rente- og avdragsfrie lån til ballbinger 
både i Kjøllefjord og på Lebesby. Bingen i Kjøllefjord er kjøpt og betalt og en stor del av 
tilskottet til bingen er utbetalt fra fylkeskommunen, men på grunn av protester mot 
plasseringen av bingen ved Kjøllefjord skole, ligger bingen fortsatt umontert på kommunens 
lager. 
Lebesby skole søkte om binge ved skolen, men etter at tilskottet var gitt, er det kommet 
ønsker derfra om mindre brukshall med tak. Kommunestyret har tidligere avsatt egenandel for 
begge bingene og gruppa har derfor tatt med oppføring av disse i planperioden. 
 
 
Skytebane ved Snattvikvannet 
Kjøllefjord Jeger- og fiskerforening har påbegynt bygging av en skytebane ved det 
kommunale grustaket bak Øvre Snattvikvann.  
Den planlagte banen vil bli en kombinert leirdue- og en 100 meters riflebane.  
En slik bane vil dekke behovet for trening for hagelskyttere/rypejegere, og 
rifleskyttere/storviltjegere. 
Banen vil også dekke behovet for opplæring i forbindelse med jegerprøven for 
førstegangsjegere.  
Det vil også bli muligheter for foreningens sportsskytter å trene og å arrangere 
skytekonkurranser.  
Skiskyttere vil også kunne benytte banen til trening og konkurranser.  
Denne banen vil kunne dekke behovet for lovlig skyteaktivitet for hele Nordkyn. 
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Dragracebane /Crossbane i Kjøllefjord 
Kjøllefjord Motorklubb(KMK) vil prøve å få i gang et motorsport miljø i Kjøllefjord. 
Aktiviteter som planlegges er en dragrace bane på nedlagt flystripe og en crossbane på 
finnsåta. Dette vil være et nytt tilbud til ungdom i kommunen. Dette vil gi kommunen et 
bredere tilbud til ungdom. Snøscooter er et utbredt kjøretøy i Lebesby og det vil være en 
fordel for ungdom å lære å kjenne kjøretøyet på bane i stedet for etter løyper/vei. 
 
 
Aktivitetsområdet i Kirkefjæra 
Flere år tilbake ble det bygd skaterampe ved Idrettshallen. Området var lite attraktivt for 
ungdom som helst ville være i sentrum. I dag brukes trappa på torget som ”bane”, noe som 
medfører stor slitasje her. 
Området på nedsida av den gamle kirkegården (nedfor hotellet) kan brukes til et område for 
rullebrett etc, og fra flere ungdom i Kjøllefjord er det ønske om at dette området opparbeides 
til aktivitetsplass. Kostnadene er små og dette burde kunne gjøres i løpet av 2007. 
 
Lysløypene i Kjøllefjord, Bekkarfjord og Lebesby  
IL.Nordkyn som er eier av lysløypa ønsker å tilrette legge traseen så den kan brukes sommer 
som vinter. På sommeren skal man kunne gå ned til storvannet med barnevogn, rullestol og 
sykle. 
Med de klimaendringer som vi vil få i fremtiden med lite snø så er det helt nødvendig med en 
planering av lysløypetrasè for å kunne kjøre skispor på lite snø. 
Idrettslaget planlegger også en skiskytter bane med 10 blinker ved kordelvannet for å kunne 
arr ski skyter renn. 
 
Lysløypene i Bekkarfjord og Lebesby må også planeres for å kunne ta dem tidligere i bruk om 
høsten, samt brukes til tursti om sommeren. 
 Det planlegges skiskytter bane i Bekkarfjord/Lebesby i Forbindelse med lysløypene. 
 
Ski trekk på Lebesby og Kjøllefjord i nærmiljøanleggene       
 
 
 
Grillplass ved badevannet i Kjøllefjord 
Kjøllefjord Lions holder på med å bygge grillplass, med tilgjengelighet også for 
bevegelseshemmede. 
 
6 Rullering av Kommunedelplan 
 
Det skal fra administrasjonens side skje årlige vurderinger av handlingsprogrammet. 
Dette med bakgrunn i evt. nye krav, retningslinjer eller annet fra det offentlige, etter 
behovsanalyser eller etter henvendelser fra lag/foreninger eller andre (eks. skole)  
Planen skal likevel rulleres når Arealplanen for Lebesby kommune rulleres.  
Ny Kommunedelplan utarbeides i løpet av år 2010.  



 

Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv- Lebesby kommune 

11 

 
 
Vedlegg   1 
 
Innspill og forslag  til tiltak i kommunedelplanen 
Følgende org, lag, foreninger har sendt innspill til kommunedelplanen i innspillsfasen 
 
Navn lag, org, forening, inst. Forslag til tiltak 
Kjøllefjord Motorklubb ♦ Drag bane på flyplassen 

♦ Crossbane finnsåta (sommer og vinterbane) 
 
  

Kunes travpark 
 

♦ Travbane med rideanlegg(dressur og sprang) 

Kjøllefjord skole ♦ Nærmiljøanlegg ved Kjøllefjord skole 
 

Lebesby idrettsråd ♦ Utredning av nytt basseng Kjøllefjord 
♦ Utredning av nytt basseng Lebesby 
♦ Utbygging av nytt basseng Kjøllefjord 
♦ Utbygging av nytt basseng Lebesby 
♦ Skiskytteranlegg i Lebesby/Bekkarfjord 
♦ Utbedring av balløkke på myra(galgeneset) 
♦ Nytt nærmiljøanlegg i Bekkarfjord 
♦ Rehabilitering av traseer i skianlegget i lysløypa 

(Kjøllefjord) 
♦ Rehabilitering av traseer i skianlegget i lysløypa 

(Bekkarfjord) 
♦ Skitrekk i nærmiljøanlegg i Kjøllefjord 
♦ Skitrekk i nærmiljøanlegg i Lebesby 
 
 

Lions ♦ Grillplass ved snattvikvannet 
 
Lebesby Skole 

♦ Rehabilitering av bassenget i Lebesby 
♦ Skitau 
♦ Kaldhall for vinteraktiviteter 
♦ Skiskytterannlegg, Lebesby 
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Vedlegg  2 
Oversikt over aktive lag og foreninger innen idrett og friluftsliv 
 

LAG /FORENING ADRESSE AKTIVITET 
Kunes Jeger-og Fiskeforening 9788 Kunes Fritidsaktiviteter med hovedvekt på 

jakt og fiske 
Laksefjord Idrettslag 9780 Lebesby Frilufts- og Idrettsaktiviteter 
Nordkinn Fotballklubb 9790 Kjøllefjord Fotball: miniputter, lillegutter 

smågutter, gutter og senior. 
Idrettslaget Nordkyn 9790 Kjøllefjord Ski, turn og fotball  
Kjøllefjord Svømmeklubb 9790 Kjøllefjord Trening og konkurransearr. 
Kjøllefjord Tae Kwon-do klubb 9790 Kjøllefjord Trening og konkurransearr. 
Kjøllefjord Motor klubb 9790 Kjøllefjord Scooterløyper,Motorcross,drag race 
Kjøllefjord Jeger- og fiskeforening 9790 Kjøllefjord Jakt, fiske 
Kjøllefjord Pistolklubb 9790 Kjøllefjord Pistoltrening 
Kjøllefjord og omegn Småbåtforening 
Dyfjord Småbåtforening 

9790 Kjøllefjord 
9782 Dyfjord 

Fremme interessene til småbåteiere  
og småbåtbrukere. 

Kjøllefjord Barneidrettsskole 9790 Kjøllefjord Samarbeide mellom NFK, ILN og 
KJSK om barneidrett. 

 
Andre aktive lag /klubber og 
foreninger 

  

Kjøllefjord Røde kors hjelpekorps og 
Ungd. Røde kors 

9790 Kjøllefjord Kurs, trening, bistand 
I nødsituasjoner 

Kjøllefjord Historielag 9790 Kjøllefjord Historie, tradisjoner, kultur 
Kjøllefjord Gammeldanslag 9790 Kjøllefjord Kurs, arrangement 
Kjøllefjord Hagelag 9790 Kjøllefjord Beplantning, kurs m.v. 
Kjøllefjord Husflidslag 9790 Kjøllefjord Kurs, utstillinger, arr. 
Kjøllefjord Kirkeforening 9790 Kjøllefjord  
Bridgeklubben 52 9790 Kjøllefjord Bridgeturnering 
Kjøllefjord Lions klubb 9790 Kjøllefjord Arrangementer, 

humanitært arbeid 
Pensjonistforeningen for Indre 
Laksefjord 

9780 Lebesby Arr. Tilstelninger, kurs 
m.v 

Kjøllefjord Pensjonistforening 9790 Kjøllefjord Arr., kurs, tilstelninger 
m.v. 

Kjøllefjord Kammerkor 9790 Kjøllefjord Musikkarr. Konserter 
Kjøllefjord Kystlag 9790 Kjøllefjord Intressegruppe rundt 

Folldalbruket og kysthist. 
Kjøllefjord lag av LHL 9790 Kjøllefjord Kurs, arr., kafedrift, 

humanitært arbeid 
Laksefjord Bondelag 9780 Lebesby Ivaretar bøndenes 

interesser på lokalplanet 
Kjøllefjord Musikkforening 9790 Kjøllefjord Storband, Korpsmusikk 
Kjøllefjord Fiskarlag 
 

9790 Kjøllefjord Ivaretar fiskernes 
interesser på lokalplanet 

Kjøllefjord dansering 9790 Kjøllefjord Dans,Lek 
Kjøllefjord revylag 9790 Kjøllefjord Revy, skuespill 
Fargeklatten maleklubb 9790 Kjøllefjord Maling 
Veidnes bondelag 9717 Veidnes Ivaretar Bøndenes int. på 
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lokalplan 
Veidnes fiskeforening 9717 Veidnes  
Vednes kapellforening 9717 Veidnes  

 
Grendelag/Bygdelag-og Velforeninger 
 
 

LAG/FORENING Adresse  
Veidnes Bygdelag 9717 Veidnesklubben  
Kunes Bygdelag 9788 Kunes  
Lebesby Bygdelag 9780 Lebesby  
Dyfjord Velforening 9782 Dyfjord  
Skjøtningberg Velforening 9790 Kjøllefjord  
Snattvika Velforening 9790 Kjøllefjord  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


