
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 21/350   

Sakstittel:  INNKJØP AV FLYTEMOLO/BØLGEBRYTER I DYFJORD  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby formannskap, ved ordfører i henhold til sommerfullmakten, viser til vedtak i 

kommunestyret den 16.03.2021 (PS 6/21) hvor det ble gitt klarsignal for å starte prosessen 

med offentlig anskaffelse av bølgebryter/flytemolo til Dyfjord. Rammen ble satt til kr. 7,5 

millioner. 

 

Etter anbudskonkurransen kom det inn to tilbud fra Marina Solution.  

1. To stykk flytemoloer 40x5x3 meter til sammen kr. 10.900.000  

2. En standard flytemolo 50x4,6x3,5 meter til kr. 7.336.000 

 

Det ble gjennomført forhandlinger med Marina Solution angående tilbud nummer 2, med 

følgende løsning (Tilbud datert 02.07.2021): 1 stk. standard flytemolo 50x4,6x3,5 meter 

bygget i 2020 og 1 stk. ny standard bølgedemper med skjørt 20x4x1,8 meter, totalt  

kr. 7.450.000 eksl. mva. 

 

Kommunestyret har satt en ramme på kr. 7,5 millioner. Da det allerede er brukt ca.  

kr. 300.000 i prosjekteringskostnader, og noe mer til påløpe, vil denne rammen bli 

overskredet.  

 

Lebesby formannskap godkjenner ny ramme på til sammen kr. 7,9 millioner til prosjektet, 

med følgende finansiering; 

 
RUP midler innvilget    kr. 1 930 000  

Kommunalt lån vedtatt (PS 50/19) kr. 1 630 000  

Kommunalt lån utvidet (PS 12/20) kr. 1 000 000  

Nordkappregionen Havn IKS   kr.    500 000 *) 

Tilskudd TFFK omsøkt   kr. 2 500 000 **) 

Tilleggsfinansiering kommunen  kr.    340.000 (finansieringsforslag i budsjettregulering) 

Sum finansiering (eks mva)   kr. 7 900 000 

  

*) Nordkappregionen havn IKS økonomiplan 2021-2024, vedtak i sak PS 36/20.  

**) Kommunestyret vedtok den 16.03.2021 (PS 6/21) å forskuttere inntil kr. 3 millioner i 

påvente av svar på søknadene. Beløpet dekkes over disposisjonsfond.  

 

Lebesby formannskap godkjenner tilbudet fra Marina Solutions AS datert 02.07.2021 og 

ramme for investering settes til kr. 7,9 millioner. Det forutsettes at Kystverket godkjenner 

løsningen.  

 

 

Saksutredning: 
 



Vedlegg: 

Tilbud fra Marina Solutions AS datert 02.07.2021 

 

Faktaopplysning: 

 

Denne saken har det vært jobbet med i to år, og det ser nå ut til å komme til en løsning som 

både kommunen, de lokale fiskerne og fiskekjøper Svein Lyder er enige om.  

 

Etter at første forslag til løsning (4 elementer a 16 meter) ikke var ønsket av de lokale 

fiskerne/fiskekjøperen, avlyste formannskapet konkurransen i februar 2020, og det har vært 

jobbet med finansieringen av et større prosjektet i ettertid. Det ble søkt om 

tilleggsfinansiering hos fylkeskommunen på kr. 2,5 millioner. Fylkeskommunen er fortsatt 

ikke enige med staten om overtagelse av fiskerihavnene, så dermed ligger saken til 

behandling inntil videre. Kommunen har imidlertid fått klarsignal på at prosjektet kan 

gjennomføres, men ingen garanti for at midlene vil komme.  

 

Kommunen søkte også om kr. 1,5 millioner hos Sametinget, men dette ble avslått og anken 

ble senere også avslått. Nordkappregionen havn IKS har i sitt styremøte den 10.12.2020 gjort 

vedtak i sak PS 36/20 Økonomiplan 2021-2024. Her er bølgedemper i Dyfjord satt opp som 

tiltak med kr. 500.000 i 2022.  

 

Kommunestyret den 16.03.2021 (PS 6/21) gav klarsignal for å starte prosessen med offentlig 

anskaffelse av bølgebryter/flytemolo til Dyfjord. Rammen ble satt til kr. 7,5 millioner. 

 

Etter anbudskonkurransen kom det inn to tilbud fra Marina Solution.  

1. To stykk flytemoloer 40x5x3 meter til sammen kr. 10.900.000  

2. En standard flytemolo 50x4,6x3,5 meter til kr. 7.336.000 

 

Det ble gjennomført forhandlinger med Marina Solution angående tilbud nummer 2, med 

følgende løsning (tilbud datert 02.07.2021): 

 

1 stk. standard flytemolo 50x4,6x3,5 meter og 1 stk. standard bølgedemper med skjørt 

20x4x1,8 meter, totalt kr. 7.450.000 eksl. mva. 

 

Kommunestyret har satt en ramme på kr. 7,5 millioner. Da det allerede er brukt ca.  

kr. 300.000 i prosjekteringskostnader, og noe mer til påløpe, vil denne rammen bli 

overskredet.  

 

Lebesby formannskap godkjenner ny ramme på til sammen kr. 7,9 millioner til prosjektet, 

med følgende finansiering; 

 
RUP midler innvilget    kr. 1 930 000  

Kommunalt lån vedtatt (PS 50/19) kr. 1 630 000  

Kommunalt lån utvidet (PS 12/20) kr. 1 000 000  

Nordkappregionen Havn IKS   kr.    500 000 *) 

Tilskudd TFFK omsøkt   kr. 2 500 000 **) 

Tilleggsfinansiering kommunen  kr.    340.000 (finansieringsforslag i budsjettregulering) 

Sum finansiering (eks mva)   kr. 7 900 000 

  

*) Nordkappregionen havn IKS økonomiplan 2021-2024, vedtak i sak PS 36/20.  



**) Kommunestyret vedtok den 16.03.2021 (PS 6/21) å forskuttere inntil kr. 3 millioner i 

påvente av svar på søknadene. Beløpet dekkes over disposisjonsfond.  

 

Følgende tilbud er kommet fra Marina Solutions AS den 2. juli 2021:  

 

 
 

 

Nedenfor er det satt opp en skisse over løsningen som nå planlegges i Dyfjord havn. 

 

Det kan hende de to elementene vil bli byttet om, slik at flytemoloen på 50 meter kommer 

nærmest moloen, og den på 20 meter utenfor der igjen. Dette vil bli avklart nærmere når 

vedtaket om innkjøp er gjort.  

 

Kommunen har gjennom dialog med Kystverket fått vite at søknaden er til behandling. De 

innsendte skissene er tilstrekkelig til at de ikke trenger å sende denne saken ut på høring på 

nytt. Det vil heller ikke bli lagt opp til feste av flytemolo i fastmoloen med landgang.  

 

 



 
 

 

 

Vurdering: 

Dette er en oppfølging av vedtak gjort gjennom flere år, senest i kommunestyret 16.03.2021 

(PS 6/21) hvor administrasjonen ble bedt om å starte prosessen med offentlig anskaffelse og 

det ble godkjent en ramme på forskuttering av inntil kr. 3 millioner i påvente av svar fra 

Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune. Sametinget har avslått, mens vi venter 

på svar fra fylkeskommunen.  

 

Det står videre i vedtaket at før investering må alle nødvendige tillatelser være på plass og 

formannskapet skal orienteres i det videre arbeidet. Det er dialog med Kystverket som har 

saken til ny behandling nå, men på grunn av ferieavvikling har kommunen ikke mottatt svar 

enda.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 



  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


