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Sakstittel:  SALG AV EIENDOMMER NORDKAPPREGIONEN HAVN IKS  
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å avhende Strandvegen 95 (gnr 36 bnr 245) og 
trekaien i Seivika. Salgssummen etter avhending avsettes som til investeringsformål i 
Lebesby-Kjøllefjord Havn KF 

 
 
Saksutredning: 
Dokumenter: 
Styrevedtak i Nordkappregionen Havn IKS 
 
Faktaopplysning: 
Saken kommer fra Nordkappregionen Havn IKS, rådmannen gjengir havnefogdens 
vurderinger under punktet om vurderinger. 
 
Konsekvenser for miljøet: 
 
 
Vurdering: 

Havnefogdens innstilling 

Styret i Nordkappregionen Havn IKS anbefaler Lebesby kommune å avhende Strandveien 95 
(gnr 36 bnr 245) og trekaien i Seivika / Laksefjorden. Salgssummen etter avhending avsettes 
som havnekapital i disposisjonsfondet for senere utbyggingstiltak i Lebesby kommune. 
 

Saksutredning 

Nordkappregionen Havn IKS (NRH) forvalter både i Nordkapp kommune og i Lebesby 
kommune en rekke kaier, bygg og eiendommer kommunene er eiere av. Dette er i tråd med 
selskapsavtalen med liste over eiendommer i tråd med kommunestyrenes vedtak. 
 
Lebesby kommune har over tid hatt en tydelig fiskeri- og maritim strategi med fokus på å 
utvikling av fiskeindustri og også maritim infrastruktur. Havna fremstår i dag som moderne 
og i utvikling. Kommunens strategi har ført til etablering av ny hurtigrutekai / godskai, 
industriområder, flytekaier for kystflåten med mer. I regi av Lebesby Havn KF er store deler 
av dette finansiert. I tråd med overnevnte selskapsavtaler og våre vedtekter betaler NRH lån 
samt forestår drift, vedlikehold osv. 
I dag har Lebesby Havn KF en samlet låneportefølje på ca 19,6  mill kr hvor havnedriftens 
overskudd har variert, men siste årene generert et årlig på vel 500.000,- .  
 
Også i Nordkappregionen Havn IKS er det en sentral strategi å utvikle våre havner slik at de 
vil bidra til at størst mulig andel av de samlede fiskekvoter ilandføres hos våre 



eierkommuner. For vår del betyr det særlig å legge til rette med infrastruktur til den 
fiskeflåten som opererer i vår region.  
I Lebesby kommune ser vi nå kanskje starten av en styrket utvikling innen fiskeri. Nytt 
fiskemottak skal etableres i Kjøllefjord, indikasjoner på Norway Seafood skal oppgradere 
eksisterende anlegg, krabbemottak på Veidnes og drift på fiskebruket i Dyfjord. Også 
”slippen” i Kjøllefjord er i drift etter flere års stillstand. 
Fra havnefogdens ståsted er det tydelig, fordi dagens havneinfrastruktur på alle overnevnte 
steder er belagt, at det er behov for ytterligere kapasitet på ligge- og flytekaier.  
 
 
 
Finansiering 
 
Skal det offentlige (Nordkappregionen Havn, kommunen og Kystverket) fortsatt legge til 
rette for den utviklingen som nå synes å komme, må man også legge til rette med en så robust 
som mulig finansiering. 
Som indikert ovenfor er Lebesby Havn KF allerede nå tungt lånebelastet som følge av 
tidligere tiltak. Til dels lave driftsoverskudd vil begrense vår evne til å realisere nye og også 
kostnadskrevende prosjekt. 
Vi ser nå at også myndighetene i stadig svakere grad bidrar med tilskudd til havnetiltak i 
distriktene. I årets forslag til statsbudsjett har regjeringen sågar fjernet Kystverkets ”post 60 – 
tilskudd til fiskerihavnetiltak”. ”Post 60” har frem til nå åpnet for ca 30% tilskudd ved 
etablering av f. eks flytekaier. Resten av kostnadene er finansiert av fiskerne ved leie og 
kommunen eller havneforetaket selv. 
 
Denne situasjonen må vi ta hensyn til. For å styrke vår evne til å etablere ny infrastruktur kan 
flere forhold vurderes. Noen av disse kan være: 

• Redusere havneforetakets drifts- og vedlikeholdskostnader 
• Øke brukerkostnaden  til aktørene i havna; fiskere, rutegående og gods fartøy, leie 

av arealer osv 
• Frigjøre kapital ved salg av innaktiv infrastruktur som ikke inngår i 

kjernevirksomheten 
• Større økonomisk deltagelse fra den enkelte kommune 

 
Reelt må en kombinasjon av overnevnte forhold ligge til grunn for videre drift.  
 
Havnefogden har som mål at kostnaden for bruk av våre havner skal være forutsigbare og at 
kapital og ressursbruk i hovedsak skal rettes mot den delen av vår infrastruktur som sterkest 
kan bidra mot de overordnede strategiske mål våre eiere har.  
 
Fokus på driftskostnader vil følgelig være grunnleggende. Imidlertid er det like riktig og 
naturlig fra havnefogdens ståsted å legge til rette for også avhending av bygg, kaier og 
eiendom som ikke er sentral i vår kjernevirksomhet og som heller ikke er viktig av andre 
årsaker å beholde i offentlig eie.  
Disse kan trolig bidra bedre til verdiskapning i privat eie enn å passivt være i vår forvaltning. 
En avhending vil gi rom for kapitaloppbygging til havneformål og også redusere 
driftsutgifter. 
Et salg vil følgelig også redusere driftsinntekter, men antas likevel over tid styrke 
havnevirksomheten og tilbudet til brukerne av havna. Havnefogden legger til grunn at det 
også vil bidra til å styrke både det lokale næringslivet og havnas driftsgrunnlag. 



 
 
 
Eiendommer anbefalt avhendet 
 
Kai 
 
Lebesby kommune eier en ”almenningskai” i Seivika (Gnr bnr 16/1/18?). Kaien har tidligere 
vært noe brukt til almenningsformål, men er i dag inngjerdet og innlemmet i Grieg Seafood 
ASA sitt smoltanlegg i Laksefjorden. Kai med tilhørende bygg har i praksis ikke bruksverdi 
for andre enn oppdrettsselskapet selv.  
Etter havnefogdens vurdering er fordelen større for Grieg Seafood å eie kaianlegget enn den 
allmenne ulempen ved at kaien er begrenset tilgjengelig for andre. Videre legger 
havnefogden til grunn at en reinvestering i ny infrastruktur ved bruk av inntektene fra et salg 
vil gi større nytte for samfunnet og fiskerinæringen og også over tid styrke driftsgrunnlaget 
for havna. 
I og med Nordkappregionen Havn IKS kun forvalter kaien, er det Lebesby kommune selv 
som må fatte politisk vedtak om salg. 
Det er foreløpig ikke gjennomført en verdivurdering av kaien, men havnefogden antar at 
verdien vil anslagsvis være på ca 1-2 mill kr. 
 
Lagerbygg – ”gamle Horstlageret ved gamle hurtigrutekai” – Strandveien 95,  gnr/bnr 
36/245 med tilhørende kai 
 
Dette bygget har, i likhet med overnevnte, ikke en langsiktig strategisk interesse for 
Nordkappregionen Havn IKS. Bygningsmassen (lager med påstående garasje) leies i dag ut 
til private.  
Kaien foran bygget må gjennomgående renoveres for å kunne ha en rolle som en del av den 
samlede offentlige infrastrukturen i Kjøllefjord. 
Etter havnefogdens vurdering er det andre og mer hensiktsmessige tiltak å bruke havnekapital 
på en denne.  
Fordelen med privat eie av dette lagerbygget og tilhørende kai ansees også her å være større 
enn om dette skulle fortsatt være i offentlig eie. 
 
Det er utarbeidet en takst for eiendommen med en antatt markedsverdi på kr 1,2 mill og en 
anbefalt låneverdi på kr 900.000,-. Ved et eiendomssalg må tomtegrenser justeres slik at de 
fremstår som hensiktsmessige. 
 
 
Konklusjon 
 
Det er betydelig forventning til at den maritime aktiviteten i Lebesby kommune vil øke i 
tiden som kommer. Dette skyldes særlig utviklingen i fiskeribasert virksomhet. 
Nordkappregionen Havn ønsker sammen med Lebesby kommune å ytterligere legge til rette 
for en bedre maritim infrastruktur for å imøtekomme næringens behov. 
 
For å legge til rette for nye investeringer i flyte- og liggekaier er det hensiktsmessig å 
avhende overnevnte kommunale eiendommer som anslagsvis kan styrke egenkapitalen med 
2-3 mill kr. Kapitalen etter salg tilføres som havnekapital i Lebesby kommunes havnekasse 
(Lebesby Havn KF). 
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