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Saksnummer Dato 

Havnestyret 008/2014 
 

09.10.2014 

 
ARCTIC DIVE AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å MIDLERTIDIG 
ANLEGGE LEKTER VED HURTIGRUTEKAIA I KIRKENES HAVN 
 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2014019619 UTTALELSE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å LEGGE LEKTER OG 
FLYTEBRYGGE I KIRKENES HAVN - SØR-VARANGER KOMMUNE - 
FINNMARK FYLKE 

2014019122 TIL BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - SØKNAD FRA 
ARCTIC DIVE AS OM TILLATELSE TIL Å  LEGGE UT LEKTER OG 
FLYTEBRYGGE I KIRKENES HAVN 

2014019104 TIL BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - SØKNAD FRA 
ARCTIC DIVE AS OM TILLATELSE TIL Å  LEGGE UT LEKTER OG 
FLYTEBRYGGE I KIRKENES HAVN 

2014019075 TIL HØRING - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å LEGGE LEKTER OG 
FLYTEBRYGGE I KIRKENES HAVN 

2014018922 SØKNAD OM PLASS TIL LEKTER OG FLYTEBRYGGE I KIRKENES HAVN 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Arctic Dive AS’ søknad omhandler to ulike tiltak: 

· Søknad om tillatelse til å legge en lekter midlertidig vest for Hurtigrutekaia i Kirkenes. 
· Søknad om tillatelse til å legge flytebrygge øst for Hinkefjæra i Kirkenes.  



 

Begge tiltakene innebærer bruk av kommunens landareal.  

 

Denne saken omhandler tillatelse til å legge en lekter midlertidig vest for Hurtigrutekaia i 
Kirkenes. Bruk av landareal vurderes å inngå i kommunens / havnevesenets 
forretningsmessige virksomhet, og vil derfor bli behandlet i egen sak, i tillegg til behandling 
etter plan- og bygningsloven. 

 

I gjeldende reguleringsplan er området regulert til offentlig trafikkareal. Tiltaket vil være 
innenfor reguleringsbestemmelsene. Tiltaket er midlertidig inntil de har fått etablert 
permanente anlegg i Kirkenes, men søker har ikke fastsatt tidsavgrensning. 

 

Landarealet eies av Sør-Varanger kommune og disponeres til daglig av Kirkenes 
havnevesen. Arealet grenser til Kirkenes Bases eiendom. 

 
 
 
Faktiske opplysninger: 
I vedtekt for Kirkenes havnestyre og Sør-Varanger kommunes havneadministrasjon, § 6 - 
Havnestyrets virksomhet og myndighet, er Kirkenes havnestyre delegert fullmakt til å innvilge 
tillatelse etter LOV-2009-04-17-19- om farvann og havner (HFL). 

 

Alle typer tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet krever 
tillatelse etter havne- og farvannslovens § 27. Det kan knyttes vilkår til vedtaket, jf. § 29.  

 

Tillatelse til tiltak etter havne- og farvannslovens § 27 og § 28 kan ikke gis i strid med 
vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven, uten at plan- og bygningsmyndigheten har 
gitt dispensasjon fra planen (jf. § 32, 2. ledd). Dette medfører at tiltakshaver om nødvendig 
må få dispensasjon fra eventuell kommunal arealplan. 

 

Ved vurdering om tillatelse etter HFL skal gis, er det tiltakets virkninger for sikkerhet og 
fremkommelighet som hovedsakelig er vurderingstema.  

 

Vurdering av framkommelighet: 



God "fremkommelighet" innebærer at det skal tilrettelegges for uhindret og trygg ferdsel. 

 

Tiltakshaver ønsker å anlegge lekteren slik det framgår av skissen nedenfor: 

 

 

 

Lekteren er en 9x36 meter betongflåte med overbygg som inneholder verksted, 
kontor og noen rom. Denne har tidligere fungert som base for oppdrett i Jarfjord.  

 

 



 

 

Det planlegges å benytte flytende gangbane kun for personell som eneste tilknytting 
mellom lekter og land. Avstanden mellom land og lekter blir ca. 20 meter. Arctic Dive 
vil ikke ha behov for noen form for landareal, men kun behov tilkomst til gangbanen 
fra land. 

 

Søker har laget et bunnkart over området som de mener dokumenterer tilstrekkelig 
dybde for lekteren. 

  

 

Havneadministrasjonen mener dybdeforholdene ved Hurtigrutekaia er marginale, og vil ikke 
anbefale at fortøyningsanordningene stikker utenfor kaifronten. Det er heller ikke tilrådelig at 



fortøyningsanordningene strekkes mot kaias vestre kant. Dette området brukes til fortøyning 
for fartøy med lengde ca 18 meter. Dybdeforholdene er begrenset. Det må ikke iverksettes 
tiltak som forringer dybdene. 

Avstanden mellom Hurtigrutekaia og lekteren må være tilstrekkelig til at fartøy kan foreta 
sikker navigasjon i området. Administrasjonen mener det bør stilles vilkår om at plassering 
av lekter og at fortøyninger anlegges på en slik måte at tiltaket ikke kommer i konflikt med 
navigasjonsområdene til / fra Dypvannskaia og Hurtigrutekaia eller fortøyningsplassen på 
vestkanten av Hurtigrutekaia. Til opplysning nevnes at Norterminal AS søker om plassering 
av flytebrygge vest for lekteren. Fartøystrafikk til /fra flytebryggene må kunne la seg tilpasse 
den øvrige trafikken i området.  

Vinterstid forekommer det at hele området mellom kaiene fylles med pakkis. Dette kan 
muligens tidvis være til hinder for navigasjon til flytebryggene. Havneadministrasjonen bryter 
ikke is innenfor kaifronten. Dette av hensyn til sikker navigasjon i is. 

 

Området er værutsatt hvor det kan være utfordrende forhold ved særlig vindretninger fra N 
kombinert og ugunstige tidevannsforhold. Dette må hensyntas ved dimensjonering av 
fortøyningsanordninger. 

 

Sikkerhet: 

I "sikkerheten" ligger at man skal opprettholde en trygg ferdsel, slik at ferdsel i farvannet skal 
være sikker for fartøyer og andre som bruker eller oppholder seg i farvannet.  

 

I henhold til Kystverkets veileder for HFL skal følgende vilkår alltid stilles til tillatelser til 
anlegning av flytebrygge: 

 

· Flytebryggen må ha tilstrekkelig solid utførelse og fortøyes/ forankres på en slik måte at 
konstruksjonen ikke hindrer eller skader annen sjøveis trafikk, samt at avdrift unngås.  

 

Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn.  

 

· Flytebryggen skal være tilstrekkelig belyst, og lyset skal innrettes på en slik måte at det 
ikke virker blendende på de sjøfarende.  

 

Begrunnelse: Ferdsels og sikkerhetsmessige hensyn 



 

· Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og vist i vedlagte tegning og kartutsnitt. 
Det må ikke foretas endringer uten at dette på forhånd er godkjent av kommunen / 
Kystverket.  

 

Begrunnelse: Endringer kan medføre annen virkning i farvannet enn det som er vurdert 
i forbindelse med tillatelsen.  

 

· Tiltakshaver skal sende inn melding vedlagt kart der tiltaket er nøyaktig inntegnet med 
posisjoner oppgitt i WGS 84, til Efs/ Statens Kartverk Sjø, Postboks 60, 4001 
Stavanger, umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstilt. Tiltaket kan ikke tas i bruk før slik 
melding er sendt. Kopi av meldingen skal samtidig sendes Kystverket.  

 

Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn for de sjøfarende, for ajourhold 
og oppdatering av sjøkartene og kunngjøring i "Etterretninger for sjøfarende".  

 

· Eventuelt erstatningsansvar som følge av tiltaket påhviler tiltakshaveren.  

 

Begrunnelse: Det er tiltakshaveren som får fordelen av tillatelsen. Skulle tiltaket føre til 
skade, er det naturlig at tiltakshaveren bærer utgiftene.  

 

· Tiltakshaver plikter senest 1 uker før tiltaket iverksettes, å informere kommunen og 
Kystverket om oppstartstidspunkt, samt når arbeidene er planlagt avsluttet. Videre 
plikter tiltakshaveren å holde kommunen og Kystverket løpende orientert om 
fremdriften, og avslutning av arbeidet.  

 

Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn og for å sikre at myndighetene til 
enhver tid kjenner status i arbeidene.  

 

· Endringer i eierforhold skal meldes til kommunen og Kystverket så snart som mulig.  

 

Begrunnelse: Kommunen og Kystverket kan ha behov for å komme i kontakt med 



eieren av tiltaket, for eksempel i forbindelse med innhenting av uttalelser etc.  

 

Søker har behov for å anlegge landgang for personer samt noe trafikkareal. Ved behandling 
etter plan- og bygningsloven er det naturlig at hensynet til naboer og andre brukere av 
nærliggende områder gis anledning til uttalelse. Søknad om tillatelse til anlegning av 
fortøyningskonstruksjon på land behandles etter plan- og bygningsloven, og omhandles 
således ikke her. Bruk av landarealet vil være et forretningsmessig forhold mellom 
kommunen / havnevesenet som utleier og Arctic Dive AS som leietaker. Forretningsmessige 
forhold må evt reguleres i egen avtale som ikke omhandles i denne sak. 

 

Det er viktig å merke seg at det kan være nødvendig med tillatelse også etter annet lovverk, 
for eksempel tillatelse etter plan- og bygningsloven, tillatelse fra fylkesmann, Kystverket eller 
andre.  

 

Kystverket uttalelser følgende: 

«Kystverket har vurdert plassering av tiltak i forhold til sikkerhet og fremkommelighet i hoved- 
og biled. Tiltaket grenser til arealet tilknyttet hoved- og biled i Kirkenes havn. Imidlertid anser 
Kystverket tiltaket ikke å utgjøre en risiko for sikkerhet- og fremkommelighet i hoved- og 
biled, spesielt vurdert i ft. Passasjerterminalen».  

 

Klageregler: 

Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak fattet av Kystverkets regionkontorer og 
kommuner og for vedtak fattet etter myndighet delegert fra kommuner, jf. havne- og 
farvannsloven § 12 og Fiskeri- og kystdepartementets delegeringsbeslutning 18.12.2009 nr. 
1710.  

 

Klageadgangen etter havne- og farvannsloven gjelder bare enkeltvedtak fattet i medhold av 
havne- og farvannsloven (eller forskrifter etter den). Vedtak eller avgjørelser som treffes på 
grunnlag av andre hjemler eller på privatrettslig grunnlag, kan ikke påklages til Kystverkets 
hovedkontor. Dette gjelder for eksempel rene forretningsavtaler som havnestyret eller 
havneadministrasjonen inngår.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 



Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Ikke vurdert. 

Infrastruktur: 
Ikke vurdert. 

Barn og ungdom: 
Ikke vurdert. 

Kompetansebygging: 
Ikke vurdert. 

Økonomi: 
Ikke vurdert. 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Tiltaket må også behandles etter plan- og bygningsloven. 

Alternative løsninger: 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
Med hjemmel i vedtekt for Kirkenes havnestyre og Sør-Varanger kommunes 
havneadministrasjon og LOV-2009-04-17-19- om farvann og havner § 27 1. ledd og § 29, gis 
Arctic Dive AS tillatelse til midlertidig å anlegge en lekter på 9 x 36 meter på vestsiden av 
Hurtigrutekaia i Kirkenes havn. 

 

Tillatelse gis med følgende vilkår: 

 

· Flytebryggene må ha tilstrekkelig solid utførelse og fortøyes/ forankres på en slik måte 
at konstruksjonen ikke hindrer eller skader annen sjøveis trafikk, samt at avdrift unngås.  

 

Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn.  

 

· Flytebryggene skal være tilstrekkelig belyst, og lyset skal innrettes på en slik måte at 
det ikke virker blendende på de sjøfarende.  



 

Begrunnelse: Ferdsels og sikkerhetsmessige hensyn 

 

· Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og vist i vedlagte tegning og kartutsnitt. 
Det må ikke foretas endringer uten at dette på forhånd er godkjent av kommunen / 
Kystverket.  

 

Begrunnelse: Endringer kan medføre annen virkning i farvannet enn det som er vurdert 
i forbindelse med tillatelsen.  

 

· Tiltakshaver skal sende inn melding vedlagt kart der tiltaket er nøyaktig inntegnet med 
posisjoner oppgitt i WGS 84, til Efs/ Statens Kartverk Sjø, Postboks 60, 4001 
Stavanger, umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstilt. Tiltaket kan ikke tas i bruk før slik 
melding er sendt. Kopi av meldingen skal samtidig sendes Kystverket.  

 

Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn for de sjøfarende, for ajourhold 
og oppdatering av sjøkartene og kunngjøring i "Etterretninger for sjøfarende".  

 

· Eventuelt erstatningsansvar som følge av tiltaket påhviler tiltakshaveren.  

 

Begrunnelse: Det er tiltakshaveren som får fordelen av tillatelsen. Skulle tiltaket føre til 
skade, er det naturlig at tiltakshaveren bærer utgiftene.  

 

· Tiltakshaver plikter senest 1 uker før tiltaket iverksettes, å informere kommunen og 
Kystverket om oppstartstidspunkt, samt når arbeidene er planlagt avsluttet. Videre 
plikter tiltakshaveren å holde kommunen og Kystverket løpende orientert om 
fremdriften, og avslutning av arbeidet.  

 

Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn og for å sikre at myndighetene til 
enhver tid kjenner status i arbeidene.  

 



· Endringer i eierforhold skal meldes til kommunen og Kystverket så snart som mulig.  

 

Begrunnelse: Kommunen og Kystverket kan ha behov for å komme i kontakt med 
eieren av tiltaket, for eksempel i forbindelse med innhenting av uttalelser etc.  

 

Tillatelsen gjelder inntil 1 år fra vedtaksdato. 

 

 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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NORTERMINAL AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL MIDERTIDIG Å 
LEGGE FLYTEBRYGGE VED ØSTSIDEN AV DYPVANNSKAIAI I 
KIRKENES HAVN 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKAND OM TILLATELSE TIL TILTAK GBN 27/448 FORTØYNING AV LEKTERE 
VS: Kopi av søknad om igangsettingstillatelse - Fortøyning av lektere 
Følgebrev.pdf 
TIL HØRING - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ANLEGGE FLYTEBRYGGE I KIRKENES 
HAVN 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2014019445 TIL HØRING - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ANLEGGE FLYTEBRYGGE 
I KIRKENES HAVN 

2014019441 SØKAND OM TILLATELSE TIL TILTAK GBN 27/448 FORTØYNING AV 
LEKTERE 

 
 
 
Kort sammendrag: 
Norterminal AS søker om å etablere to flytebrygger midlertidig i området mellom 
Dypvannskai og Hurtigrutekaia i Kirkenes havn. Bryggene er hver ca 36 x9 meter og skal 
brukes til lagring av beredskapsutstyr og fortøyning av beredskapsbåter / slepebåter. 

 

I gjeldende reguleringsplan er området regulert til offentlig trafikkareal. Tiltaket vil være 



innenfor reguleringsbestemmelsene. Tiltaket er midlertidig, men søker har ikke fastsatt 
tidsavgrensning. 

 

Landarealet eies av Sør-Varanger kommune og disponeres til daglig av Kirkenes 
havnevesen. 

 
 
 
Faktiske opplysninger: 
 

I vedtekt for Kirkenes havnestyre og Sør-Varanger kommunes havneadministrasjon, § 6 - 
Havnestyrets virksomhet og myndighet, er Kirkenes havnestyre delegert fullmakt til å innvilge 
tillatelse etter LOV-2009-04-17-19- om farvann og havner (HFL). 

 

Alle typer tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet krever 
tillatelse etter havne- og farvannslovens § 27. Det kan knyttes vilkår til vedtaket, jf. § 29.  

 

Tillatelse til tiltak etter havne- og farvannslovens § 27 og § 28 kan ikke gis i strid med 
vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven, uten at plan- og bygningsmyndigheten har 
gitt dispensasjon fra planen (jf. § 32, 2. ledd). Dette medfører at tiltakshaver om nødvendig 
må få dispensasjon fra eventuell kommunal arealplan. 

 

Ved vurdering om tillatelse etter HFL skal gis, er det tiltakets virkninger for sikkerhet og 
fremkommelighet som hovedsakelig er vurderingstema.  

 

Vurdering av framkommelighet: 

God "fremkommelighet" innebærer at det skal tilrettelegges for uhindret og trygg ferdsel. 

 

Tiltakshaver ønsker å anlegge bryggene slik: 

 



 

 

Havneadministrasjonen mener bryggene ikke vil komme i konflikt med navigasjonsområdene 
til / fra Dypvannskaia og Hurtigrutekaia (svart linje i figuren over). Fartøystrafikk til /fra 
flytebryggene vil la seg kunne tilpasse den øvrige trafikken i området. 
Fortøyningsanordninger forutsettes anlagt så dypt at de ikke kommer i konflikt med 
fartøysaktivitet. 

 

Vinterstid forekommer det at hele området mellom kaiene fylles med pakkis. Dette kan 
muligens tidvis være til hinder for navigasjon til flytebryggene. Havneadministrasjonen bryter 
ikke is innenfor svart linje. Dette av hensyn til sikker navigasjon i is. 

 

Sikkerhet: 

I "sikkerheten" ligger at man skal opprettholde en trygg ferdsel, slik at ferdsel i farvannet skal 
være sikker for fartøyer og andre som bruker eller oppholder seg i farvannet.  

 

I henhold til Kystverkets veileder for HFL skal følgende vilkår alltid stilles til tillatelser til 
anlegning av flytebrygge: 

 

· Flytebryggen må ha tilstrekkelig solid utførelse og fortøyes/ forankres på en slik måte at 
konstruksjonen ikke hindrer eller skader annen sjøveis trafikk, samt at avdrift unngås.  

 

Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn.  



 

· Flytebryggen skal være tilstrekkelig belyst, og lyset skal innrettes på en slik måte at det 
ikke virker blendende på de sjøfarende.  

 

Begrunnelse: Ferdsels og sikkerhetsmessige hensyn 

 

· Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og vist i vedlagte tegning og kartutsnitt. 
Det må ikke foretas endringer uten at dette på forhånd er godkjent av kommunen / 
Kystverket.  

 

Begrunnelse: Endringer kan medføre annen virkning i farvannet enn det som er vurdert 
i forbindelse med tillatelsen.  

 

· Tiltakshaver skal sende inn melding vedlagt kart der tiltaket er nøyaktig inntegnet med 
posisjoner oppgitt i WGS 84, til Efs/ Statens Kartverk Sjø, Postboks 60, 4001 
Stavanger, umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstilt. Tiltaket kan ikke tas i bruk før slik 
melding er sendt. Kopi av meldingen skal samtidig sendes Kystverket.  

 

Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn for de sjøfarende, for ajourhold 
og oppdatering av sjøkartene og kunngjøring i "Etterretninger for sjøfarende".  

 

· Eventuelt erstatningsansvar som følge av tiltaket påhviler tiltakshaveren.  

 

Begrunnelse: Det er tiltakshaveren som får fordelen av tillatelsen. Skulle tiltaket føre til 
skade, er det naturlig at tiltakshaveren bærer utgiftene.  

 

· Tiltakshaver plikter senest 1 uker før tiltaket iverksettes, å informere kommunen og 
Kystverket om oppstartstidspunkt, samt når arbeidene er planlagt avsluttet. Videre 
plikter tiltakshaveren å holde kommunen og Kystverket løpende orientert om 
fremdriften, og avslutning av arbeidet.  

 

Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn og for å sikre at myndighetene til 



enhver tid kjenner status i arbeidene.  

 

· Endringer i eierforhold skal meldes til kommunen og Kystverket så snart som mulig.  

 

Begrunnelse: Kommunen og Kystverket kan ha behov for å komme i kontakt med 
eieren av tiltaket, for eksempel i forbindelse med innhenting av uttalelser etc.  

 

Flytebryggen med landgang planlegges plassert i nærheten av Dypvannskaias østligste 
pullert. Pullerten brukes ved fortøyning av skip over ca 120 meter. Pullerten brukes en 
sjelden gang til belastningstester for fartøy. Av HMS hensyn er det viktig at bryggen og 
landarrangementer ikke kommer i konflikt med bruk av pullerten. Søker har i skissen over 
angitt nødvendige sikringssoner. Dette er i tråd med havneadministrasjonens vurdering.  

 

Søker har behov for å anlegge landgang for personer samt noe trafikkareal. Bruk av 
landarealet vil være et forretningsmessig forhold mellom kommunen / havnevesenet som 
utleier og Norterminal AS som leietaker. Forretningsmessige forhold reguleres i egen avtale 
som ikke omhandles i denne sak. 

 

Det er viktig å merke seg at det kan være nødvendig med tillatelse også etter annet lovverk, 
for eksempel tillatelse etter plan- og bygningsloven, tillatelse fra fylkesmann, Kystverket eller 
andre.  

Kystverket uttalelser følgende: 

«Kystverket har vurdert plassering av tiltak i forhold til sikkerhet og fremkommelighet i hoved- 
og biled. Tiltaket grenser til arealet tilknyttet hoved- og biled i Kirkenes havn. Imidlertid anser 
Kystverket tiltaket ikke å utgjøre en risiko for sikkerhet- og fremkommelighet i hoved- og 
biled, spesielt vurdert i ft. Passasjerterminalen».  

 

Ved behandling etter plan- og bygningsloven er det naturlig at hensynet til naboer og andre 
brukere av nærliggende områder gis anledning til uttalelse. 

Søknad om tillatelse til anlegning av fortøyningskonstruksjon på land behandles etter plan- 
og bygningsloven, og omhandles således ikke her. 

 

Klageregler: 

Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak fattet av Kystverkets regionkontorer og 



kommuner og for vedtak fattet etter myndighet delegert fra kommuner, jf. havne- og 
farvannsloven § 12 og Fiskeri- og kystdepartementets delegeringsbeslutning 18.12.2009 nr. 
1710.  

 

Klageadgangen etter havne- og farvannsloven gjelder bare enkeltvedtak fattet i medhold av 
havne- og farvannsloven (eller forskrifter etter den). Vedtak eller avgjørelser som treffes på 
grunnlag av andre hjemler eller på privatrettslig grunnlag, kan ikke påklages til Kystverkets 
hovedkontor. Dette gjelder for eksempel rene forretningsavtaler som havnestyret eller 
havneadministrasjonen inngår.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Ikke vurdert. 

Infrastruktur: 
Ikke vurdert. 

Barn og ungdom: 
Ikke vurdert. 

Kompetansebygging: 
Ikke vurdert. 

Økonomi: 
Ikke vurdert. 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ikke vurdert. Tiltaket er søknadspliktig og vil bli behandlet etter plan- og bygningsloven. 

Alternative løsninger: 
Ikke vurdert. 

 
 
Forslag til innstilling: 
Med hjemmel i vedtekt for Kirkenes havnestyre og Sør-Varanger kommunes 
havneadministrasjon og LOV-2009-04-17-19- om farvann og havner § 27 1. ledd og § 29, gis 
Norterminal AS tillatelse til midlertidig anlegge 2 flytebrygger på østsiden av Dypvannskaia i 
Kirkenes havn. 



 

Tillatelse gis med følgende vilkår: 

 

· Flytebryggene må ha tilstrekkelig solid utførelse og fortøyes/ forankres på en slik måte 
at konstruksjonen ikke hindrer eller skader annen sjøveis trafikk, samt at avdrift unngås.  

 

Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn.  

 

· Flytebryggene skal være tilstrekkelig belyst, og lyset skal innrettes på en slik måte at 
det ikke virker blendende på de sjøfarende.  

 

Begrunnelse: Ferdsels og sikkerhetsmessige hensyn 

 

· Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og vist i vedlagte tegning og kartutsnitt. 
Det må ikke foretas endringer uten at dette på forhånd er godkjent av kommunen / 
Kystverket.  

 

Begrunnelse: Endringer kan medføre annen virkning i farvannet enn det som er vurdert 
i forbindelse med tillatelsen.  

 

· Tiltakshaver skal sende inn melding vedlagt kart der tiltaket er nøyaktig inntegnet med 
posisjoner oppgitt i WGS 84, til Efs/ Statens Kartverk Sjø, Postboks 60, 4001 
Stavanger, umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstilt. Tiltaket kan ikke tas i bruk før slik 
melding er sendt. Kopi av meldingen skal samtidig sendes Kystverket.  

 

Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn for de sjøfarende, for ajourhold 
og oppdatering av sjøkartene og kunngjøring i "Etterretninger for sjøfarende".  

 

· Eventuelt erstatningsansvar som følge av tiltaket påhviler tiltakshaveren.  

 



Begrunnelse: Det er tiltakshaveren som får fordelen av tillatelsen. Skulle tiltaket føre til 
skade, er det naturlig at tiltakshaveren bærer utgiftene.  

 

· Tiltakshaver plikter senest 1 uker før tiltaket iverksettes, å informere kommunen og 
Kystverket om oppstartstidspunkt, samt når arbeidene er planlagt avsluttet. Videre 
plikter tiltakshaveren å holde kommunen og Kystverket løpende orientert om 
fremdriften, og avslutning av arbeidet.  

 

Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn og for å sikre at myndighetene til 
enhver tid kjenner status i arbeidene.  

 

· Endringer i eierforhold skal meldes til kommunen og Kystverket så snart som mulig.  

 

Begrunnelse: Kommunen og Kystverket kan ha behov for å komme i kontakt med 
eieren av tiltaket, for eksempel i forbindelse med innhenting av uttalelser etc.  

 

Tillatelsen gjelder inntil 1 år fra vedtaksdato. 

 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 















































Fra: Eivind Gade-Lundlie 

Sendt: 23. september 2014 09:34 

Til: Postmottak 

Emne: VS: Kopi av søknad om igangsettingstillatelse - Fortøyning av lektere 

Vedlegg: Følgebrev.pdf; Søknad med vedlegg.pdf 

 

Oppfølgingsflagg: Følg opp 

Status for flagg: Flagget 

 

Ber om at dere registrer vedlagte søknad i websak som egen sak. 

 

 

Med vennlig hilsen 
Kirkenes havnevesen 
 
Eivind Gade-Lundlie 
Havnesjef 
78 97 74 43 - 45 25 42 46 
 

Kirkenes Havn 
Porten til Barentshavet 
Veien til den Nordlige Sjørute 

 
 

 

 

 

 

Fra: Pedersen Arnt [<mailto:Arnt.Pedersen@norconsult.com>]  
Sendt: 19. september 2014 14:02 

Til: Eivind Gade-Lundlie; Håvard Lund; Navjord Snorre Hultgren 

Emne: Kopi av søknad om igangsettingstillatelse - Fortøyning av lektere 
 

Vedlagt følger søknad om igangsettingstillatelse - Fortøyning av lektere Kirkenes Havn. 

 



Med hilsen Arnt Pedersen 

Arnt Pedersen 
Arealplanlegger 
Dir: +47 78 59 80 03 | Mob: +47 95943668 
arnt.pedersen@norconsult.com <mailto:arnt.pedersen@norconsult.com> 
 
Norconsult AS, 
Storgata 5, 9900 Kirkenes 
Tel: +47 78 59 80 03 
www.norconsult.no <http://www.norconsult.no/> 
 
CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. 
If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any 
unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we 
cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment. 

 





 SØR-VARANGER KOMMUNE  
 KIRKENES HAVNEVESEN 

 

Postadresse: Telefonnr.: Telefaksnr.: Bankgiro: www.svk.no  
Postboks 406 
9900 KIRKENES 

Sentralbord 
78 97 74 00 

78 97 76 83 4930.13.83281 postmottak@svk.no  

 

 

Kystverket 
Postboks 1502 
 
6025 ÅLESUND 

 

Jan Morten Hansen 
 

 

 

 
Vår ref.:  
Saksnr.: 14/2338/2 

Deres ref.: 
 

Dato: 
23.09.2014 

Saksbehandler: 
Gade-Lundlie, Eivind 

Telefonnr.:  
 78 97 74 43 

Epostadresse: 
postmottak@svk.no  

 

 

TIL HØRING - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ANLEGGE FLYTEBRYGGE I KIRKENES 
HAVN 
 

Med hjemmel i havne- og farvannsloven §§ 7, 9 og 27.2 ledd oversendes søknad fra 
Norterminal AS om tillatelse til å legge flytebrygge i sjøområdet i Kirkenes havn til 
uttalelse. 
 
Av hensyn tid tidsfrister ber om snarlig behandling. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

Gade-Lundlie, Eivind 
havnesjef 
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