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Arkivsak: 19/490   

Sakstittel:  FINANSIERING AV BØLGEBRYTER - FLYTEMOLO I DYFJORD  

 

 

Rådmannens innstilling: 
::: &&& Sett inn innstillingen under &&& 

1. Lebesby kommunestyre viser til vedtak 14.05.2020 om investering i en større 

bølgebryter i Dyfjord havn (PS 12/20).  

2. Lebesby kommunestyre godkjente i dette vedtaket en ny ramme på kr. 7,5 millioner 

(eks.mva), for en større bølgebryter (flytemolo) som kan gi tilstrekkelig skjerming de 

fleste dager i året.  

3. Kommunestyret viser til svar fra Troms og Finnmark fylkeskommune på kommunens 

søknad om ekstra finansiering. Her får kommunen forhåndstillatelse til oppstart av 

tiltaket i påvente av en avklaring med departementet angående fiskerihavnetiltak.  

4. Lebesby kommunestyre godkjenner forskuttering av inntil kr. 3 millioner i påvente av 

svar fra Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune. Beløpet dekkes over 

disposisjonsfond. Dette i tillegg til lån kr. 1.630.000 vedtatt i PS 50/19. 

5. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen starte prosessen med offentlig 

anskaffelse.  

6. Før det gjøres investering må alle nødvendige tillatelser være på plass og 

formannskapet skal orienteres i det videre arbeidet.  

 

::: &&& Sett inn innstillingen over &&& 

 

Saksutredning: 
... &&& Sett inn saksutredningen under &&& 

Vedlegg: 

Søknad til Troms og Finnmark fylkeskommune datert 20.01.2021 

Brev fra Troms og Finnmark fylkeskommune datert 29.01.2021 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Lebesby kommune har siden våren 2019 arbeidet med en løsning på bølgedempende tiltak i 

Dyfjord havn. Kommunen søkte Finnmark fylkeskommune om tilskudd og ble i møte i 

Fylkesutvalget den 18.06.2019 (sak 31/19) innvilget kr. 1.930.000 til tiltaket som da var 

planlagt. Tiltaket hadde da en ramme på kr. 3.860.000. I etterkant ba Lyder Fisk Dyfjord og 

fiskerne der om at de første planene ikke måtte gjennomføres, da de mener det ikke er 

forsvarlig med denne løsningen. Dette med bakgrunn i erfaringer med tøffe værforhold i 

Dyfjord havn.  

 

Formannskapet har hele veien vært deltagende i prosessen med utlysning i Doffin, juridisk 

vurdering og avlysning av den første innkjøpsprosessen. Kommunestyret ble forelagt saken 

igjen i møte den 14.05.2020 hvor det ble gjort følgende vedtak:  

 



 
 

Kommunen var videre i dialog med fylkeskommunen flere ganger i 2020, men det var ingen 

avklaring med departementet i forhold til fiskerihavner. Det var heller ingen tilgjengelige 

RUP-midler å søke på.  

 

I starten av 2021 kom nyheten om at det ser ut til å gå mot en løsning på fiskerihavnesakene 

mellom samferdselsdepartementet og fylkeskommunene. Dermed sendte Lebesby kommune 

den 20.01.2021 en søknad om tilleggsbevilgning med følgende oppsett på mulig finansiering 

(se vedlegg 1): 

 

Mulig finansiering:  

RUP midler innvilget   kr. 1 930 000  

Kommunalt lån vedtatt   kr. 1 600 000  

Kommunalt lån utvidet   kr. 1 000 000  

Nordkappregionen Havn IKS  kr.    470 000 *) 

Tilskudd TFFK denne søknad  kr. 2 500 000  

 

Sum finansiering (eks mva)   kr. 7 500 000 

 

*) Det er høyst usikkert om Nordkappregionen havn IKS kan bidra med et slikt beløp nå, da 

korona-pandemien har gått hardt utover økonomien i IKS-et. Kommunen må dermed 

forskuttere også denne delen av finansieringen.  

 

Lebesby kommune har i 2020 søkt Sametinget om et tilskudd på inntil kr. 1.500.000. Det ble 

først gitt et avslag, som kommunen anket. Klagesaken vil bli tatt til behandling i 

Sametingsrådet i de nærmeste ukene.  

 

Kommunen fikk i brev av 29.01.2021 svar fra Troms og Finnmark fylkeskommune (se 

vedlegg 2). Oppsummert skriver fylkeskommunen at det er vanskelig å forplikte seg til 

fremtidig (del)finansiering av fiskerihavnetiltak mens drøftingene med departementet fortsatt 

pågår. Men de ønsker å videreføre praksisen til Kystverket Troms og Finnmark og gir 

Lebesby kommune en forhåndstillatelse til oppstart av tiltaket. De understreker at dette gis 



med et klart forbehold om at tillatelsen ikke er å betrakte som et tilsagn og at oppstart skjer 

for søkers regning og risiko.  

 

Vurdering: 

 

Denne saken har pågått over lang tid, men må etter hvert komme til en realisering. 

Kommunestyret gav en tydelig «bestilling» i mai 2020, men investeringen forutsatte 

ytterligere tilskudd fra fylkeskommunen. Da det ikke var tilgjengelige midler å søke hos 

fylkeskommunen ble investeringsbeslutningen ikke tatt i 2020 heller.   

 

I tillegg til søknaden kommunen nå har sendt fylkeskommunen, har vi også en søknad hos 

Sametinget hvor vi venter på klagebehandlingen etter at kommunen fikk avslag. Der er det 

omsøkt kr. 1.500.000 til tiltaket. Dersom dette blir innvilget, samt fra fylkeskommunen, vil 

Lebesby kommune kunne gjennomføre tiltaket med kommunalt lån kr. 1,6 millioner.  

 

Det vil ha svært stor betydning for kommunen å få innvilget tilskuddene vi har søkt begge 

steder. Kommunen har mottatt flere andre henvendelser om skjermingstiltak i urolige 

fiskerihavner og det vil mest sannsynlig komme søknader om tilskudd til tiltak eller at 

kommunen blir bedt om å ta et ansvar. Selv om fylkeskommunen og 

samferdselsdepartementet blir enige nå, så vil det være mange mindre havnetiltak som i 

fremtiden må gjøres i regi av kommunene. Derfor er denne saken viktig å få en god tilskudds-

finansiering på, slik at kommunen kanskje har mulighet til å bidra også i andre 

sammenhenger fremover.  

 

Denne saken skiller seg også ut fra andre havneinvesteringer, som for eksempel flytekaier, 

fordi det her dreier seg om skjermingstiltak som ikke vil bidra med inntekt til havna. Det vil 

ikke være en utleie-kai med landgang så det kan ikke påregnes inntekt direkte fra tiltaket.  

 

 

... &&& Sett inn saksutredningen over &&& 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


