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Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommune vedtar å overføre sin eierandel av flytebrygga i Dyfjord til IKS 

Nordkappregionen havn. 

- Brygga overdras i den tekniske tilstanden den har pr dags dato. 

- Eierandelen i flytebrygga overføres vederlagsfritt. 

 

 

Saksutredning: 
Sakens bakgrunn: 

Havnestyret, (NKH), har i sak 15/17 vedtatt å anbefale Lebesby kommune om å overdra sin 

andel av flytebrygga i Dyfjord til Dyfjord båtforening vederlagsfritt. 

 

Faktaopplysning: 

Flytebrygga i Dyfjord er et felleseie der Lebesby kommune og Dyfjord båtforening eier hver 

sin andel av brygga. 

Flytebrygga ble kjøpt inn og satt i drift i 2002.  

 

I 2011 inngikk det kommunale havneforetaket, (LKH),  og Dyfjord båtforening en avtale der 

båtforeningen gis disposisjonsrett over kommunens  almenningskai  samt kommunens plasser 

i flytebrygga. 

I avtalen forplikter båtforeningen seg å dekke alle drifts- og vedlikeholdskostnader, herunder 

årlig sertifisering av kai-kranen. 

I avtalen fremgår det også at fiskefartøy skal ha fortrinn ved tildeling av båtplass. 

 

Ved en evt overføring av flytebrygga til båtforeningen vil drifta av almenningskaia bli en del 

av ansvarsområdet til havneforetaket, (NKH). 

 

Flytebrygga ble i sin tid delfinansiert med bl.a tilskudd fra kystverket, (post 60). 

Der det knyttes vilkår til formålet: 

 

Tiltaket skal reserveres til formål i avtalt bindingstid. Tiltaket kan ikke selges eller overdras 

til andre i bindingstiden uten tillatelse fra og på de vilkår som fastsettes av kystverket. 

Bindigstiden  for flytekai er 10 -15 år etter konstruksjonstype og plassering. 

 

På bakgrunn av dette kan man fastslå at flytebrygga er utenfor bindingstiden og at kommunen 

på fritt grunnlag kan avhende denne. 

 

 

 

 

 

 



Vurdering: 

Dersom kommunens eierandel overføres båtforeningen vil man ikke kunne pålegge ny eier å 

prioritere plass for fiskefartøy fremfor andre fritidsbåter. 

Den maritime aktiviteten knyttet til fiskeri i Dyfjord har de siste årene vært lav samtidig med 

at fiskebruket nærmest ikke har vært i drift. 

Aktiviteten knyttet til fritidsfartøy vurderes imidlertid som stabilt høy. 

For å få til en «smidig» drift av anlegget bør dette ivaretas lokalt av båtforeningen fremfor at 

drifta blir ivaretatt av havneforetaket. 

Etter havnefogdens vurdering vil det ved et  evt fremtidig behov for flytebryggeplasser for 

fiskefartøy  være naturlig å vurdere en nyanskaffelse av mer egnet flytebrygge for denne 

fartøygruppen. 

 

Havnefogden og båtforeningen har konkludert med at den beste og mest hensiktsmessige 

løsningen er at kommunen overfører sin eierandel i flytebrygga til Dyfjord båtforening. 

 

I og med at dialogen om fremtidig drift av bryggeanlegget har vært ført mellom havnefogden 

og båtforeningen vil rådmannen anbefale at kommunens eierandel i flytebrygga  overføres 

IKS Nordkappregionen havn. 

Havneforetaket kan da på fritt grunnlag inngå videre avtale med Dyfjord båtforening. 
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