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RIVING AV BU PÅ GNR 36 BNR 1 FNR 86 OG UTFYLLING 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: GBNR 36/1/86  

Arkivsaksnr.: 15/908   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 111/15 Formannskapet 26.11.2015  
 

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap er positive til at administrasjonen jobber videre med å få hånd 
om del av gnr. 36 bnr. 1 fnr. 86. Delen inneholder bu/kai tilhørende Alfred Olsen.  

2. Alfred Olsen tilbys kr. 100.000 for å fjerne bu og kai innen 29.02.2016. Beløpet 
finansieres over kap. 7009.02300.330 (havneutbygging). Kostnader med fylling 
belastes samme kapittel.  

3. Det forutsettes enighet med eiere/festere av eiendommen om utfylling av området, slik 
at fyllingen kommer jevnt med fyllingene på begge sider. Del av tomt der Alfred 
Olsens bu står, og fylling frem til sjø, må tilfalle Lebesby kommune. 

4. Lebesby kommune søker å feste av gnr. 36 bnr. 1 fnr. 0. 
5. Tiltaket er en konsekvens av arbeidene i havna hvor flytebrygger må flyttes ut fra indre 

havn. Området skal benyttes til offentlig formål, som landfeste for flytebrygger og 
parkeringsareal.  

 

 

Dokumenter: 

Faktaopplysning: 

I forbindelse med havneutbyggingen med ny fiskerikai i indre havn, samt mudring av deler av 
området, har flytebryggene blitt flyttet ut av området. De er plassert midlertidig ved 
kommunal kai/lager og ved fylling nedenfor omsorgsboligene.  

 

Flytebryggen ved kommunalt lager/kai ligger ikke optimalt til. Den kommer delvis i veien for 
krane og bør flyttes vekk derfra. Et alternativ er å ha et landfeste i området hvor ny utfylling 
ønskes etablert, ved å fjerne bua til Alfred Olsen og fylle ut jevnt med fyllingene på begge 
sider. Se skisse nedenfor.  

 

Ved å flytte en flytebrygge dit, ligger man fortsatt så godt skjermet av molo Q som mulig, 
samtidig som kommunal kai og privat kai ikke sperres for trafikk.  
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Illustrasjon med ny fylling nedenfor omsorgsboligene. Bu/kai tilhørende Alfred Olsen er 
ringet inn. Ny fyllingskant er markert med pil.  

 

Gnr. 36 bnr. 1 fnr. 86 er i dag tinglyst på åtte ulike eiere. Det er viktig at kommunen får en 
avtale med disse åtte, slik at det område av tomten hvor Alfred Olsens bu står, kan fradeles og 
at dette blir i kommunal eie, sammen med ny fylling. Naboeiendommen gnr. 36 bnr 1 fnr 0 er 
Fefo-grunn, og bør festes av Lebesby kommune som en naturlig forlengelse av området der 
omsorgsboligene står.  
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Kommunen sluttfører for tiden byggingen av nye omsorgsboliger i området. Det er i skissene 
for utenomhusområdet tegnet inn flytebrygger nedenfor byggene. Dermed vil ikke planene om 
utfylling av dette området på gnr. 36 bnr. 1 fnr. 86 være i konflikt med planer for 
omsorgsboligene, heller tvert i mot. 

 

 

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Saken har ingen konsekvenser for miljøet.  

 

Vurdering: 

Nedenfor de nye omsorgsboligene er det lagt opp til muligheten for å passere med bil. Det vil 
dermed bli en grei gjennomkjøring dersom flere flytebrygger legges til området. Dersom dette 
skal kunne gjennomføres i praksis, må den siste delen av arealet fylles ut jevnt med de andre 
fyllingene. Det vil gi et greit areal for parkering og på-/avlastning til flytebrygger. Det må 
også sikres tilgang til vei som går opp fra gnr. 36 bnr. 1 fnr. 86.  

 

Når det gjelder prissetting av riving og bortkjøring, kan vi sammenligne med rivingen av 
slippkaia (trekaia med hus) kr. 80.000 og avtale med Havfisk om overtagelse av Hustadkaia 
med landareal for kr. 75.000. Det er også revet et bolighus i Kjøllefjord og det kostet kr. 
200.000 med bortkjøring. Alfred Olsen ønsker ikke å gå ned i pris og har satt kr. 100.000 da 
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han er tilbudt dette beløpet fra en mulig kjøper. Han vil også ha kostnader i forbindelse med 
riving og bortkjøring av bygget.  
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