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SALG AV KJØLLEFJORD SLIPP 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: 614 &55  

Arkivsaksnr.: 17/667    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 66/17 Formannskapet 19.06.2017  

PS 53/17 Kommunestyret 19.06.2017  

 

Innstilling: 

Saken fremmes uten innstilling 

 

Saksutredning 

Nordkappregionen havn IKS vurderer å selge eiendommen gnr 35 bnr 50, (Kjøllefjord slipp), 

til nåværende leitaker Stein Kåre Røvik a/s 

 

Iht tidligere inngått avtale har Lebesby kommune forkjøpsrett til eiendommen ved evt salg. 

(Tinglyst skjøte dat. 22.12.14) 

 

Salget av eiendommen er et direktesalg mellom dagens eier Nordkappregionen havn IKS, og 

kjøper. 

Endelig avtale mellom kjøper og selger blir behandlet i styret for IKS. 

 

Havnefogden skriver i en kommentar følgende: 

Min vurdering av virksomheten frem til nå, er at SKR a/s fullt ut har tilfredsstilt våre 

forventninger til utvikling av det maritime tjenestene, (mekanisk, hydraulikk osv). 

 

For å legge til rette for fortsatt utvikling, synes tidspunktet  å være riktig for å evt avhende 

eiendommen nå. Prosessen vil følgelig forholde seg til vår avtale med både leietager og 

Lebesby kommune. 

 

Saken ble drøftet i formannskapet den 2. Juni 2017. 

 

- Ingen tok til ordet for at kommunen skulle benytte sin forkjøpsrett. 

- Allmennheten og Kjøllefjord båtforening skal gis adgang til å benytte eksisterende 

rampe for å ta opp og sette ut båter. 

- Opptrekksrampen må opprettholdes i tilstrekkelig stand. 

- Det knyttes heftelser på skjøtet som sikrer dette. 

 

Havnefogden kommenterer dette den 8. Juni. 

Det er – slik jeg forstår- båtforeningen som har etablert «båtrampen» slik den er i dag. 

Vi vil ivareta båtforeningens interesser ved et evt salg. Det å utvide rettighetene til også å 

omfatte allmennheten tror jeg vil være å gå utenfor kommunestyrets myndighet. 
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Rampen skal følgelig også vedlikeholdes, (vi tar det med i avtalen). Kjøper har for øvrig 

konkret plan om å utvikle/oppgradere rampen ytterligere. De ønsker å anskaffe en hydraulisk 

slippvogn på hjul som trekkes av en hjullaster. 

Dette vil bidra til å styrke Kjøllefjord sin maritime rolle og også legge til rette for sysselsetting 

innen mekanisk virke over større del av året. Det er vi positive til. 

 

 

Vedlegg: 

- Leieavtale mellom Nordkappregionen havn IKS og leietaker Stein Kåre Røvik. 

- Kjøpekontrakt mellom Lebesby kommune og Nordkappregionen havn. 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Det var det kommunale havneforetaket, (Lebesby-Kjøllefjord havn)  som i sin tid etablerte 

båtopptrekket. Det ble ikke inngått noen egen avtale med båtforeningen om fremtidig bruk av 

denne. 

Båtopptrekket har derfor vært åpent tilgjengelig for alle. 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune kan iht avtale benytte sin forkjøpsrett. 

Kommunen kan ikke kreve at selgeren skal knytte vilkår med tinglyst heftelser, men man kan 

anmode selgeren om å få dette med i avtalen. 
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ÅRSMELDING 2016 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 004  

Arkivsaksnr.: 17/694    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 68/17 Formannskapet 19.06.2017  

PS 54/17 Kommunestyret 19.06.2017  

 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre tar årsmelding 2016 til orientering 

 

 

Vedlegg: 

Årsmelding 2016 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Sektorene har i vedlagte årsmelding gitt en mer utfyllende kommentar på driften i 2016 enn 

det som fremkommer av det formelle regnskap og årsberetning 

 

Vurdering: 
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SAMISK STEDSNAVN I DYFJORD M.M. 

REF SAK 14/667 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: Q89  

Arkivsaksnr.: 16/127    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 25/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.06.2017  

PS 55/17 Kommunestyret 19.06.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar i medhold av Forskrift om skrivemåten av stedsnamn § 9, at samisk 

skrivemåte på tettstedet Dyfjord, og andre geografiske stedsnavn med navnet Dyfjord skal 

være Dàigevuotna. 

Samisktalende i Dyfjord bruker, og har brukt, stavemåten Dàigevuotna. Den er allerede 

innarbeidet blant lokalbefolkningen, og det er naturlig at denne stavemåten brukes. 

Vedtaket kan påklages jfr. Lov om stadnamn § 10. 

 

 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 06.06.2017 sak 25/17 

Behandling: 

Forslag fra Jan Olav Evensen: 

Lebesby kommune vedtar i medhold av Forskrift om skrivemåten av stedsnamn § 9, at samisk 

skrivemåte på tettstedet Dyfjord, og andre geografiske stedsnavn med navnet Dyfjord skal 

være Dàigevuotna. 

Samisktalende i Dyfjord bruker, og har brukt, stavemåten Dàigevuotna. Den er allerede 

innarbeidet blant lokalbefolkningen, og det er naturlig at denne stavemåten brukes. 

Som forslag 

*** Enstemmig 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar i medhold av Forskrift om skrivemåten av stedsnamn § 9, at samisk 

skrivemåte på tettstedet Dyfjord, og andre geografiske stedsnavn med navnet Dyfjord skal 

være Dàigevuotna. 

Samisktalende i Dyfjord bruker, og har brukt, stavemåten Dàigevuotna. Den er allerede 

innarbeidet blant lokalbefolkningen, og det er naturlig at denne stavemåten brukes. 

Vedtaket kan påklages jfr. Lov om stadnamn § 10. 

 

 

Vedlegg: 

16/127-10 Endelig tilrådning i Dyfjord 
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Faktaopplysning: 

Samisk skrivemåte/navn på Dyfjord er foreslått til Dáigevuotna. 

 

Vurdering: 

Etter å ha mottatt foreløpig tilrådning (Dáigevuotna) fra Sametingets navnekonsulenter ble 

grunneiere og de ville bak fjellet gitt mulighet til å uttale seg om navneforslaget. Det kom ikke 

inn noen uttalelser. 

Sametingets navnekonsulenter har i sin endelige tilrådning foreslått skrivemåten 

Dáigevuonna.   

Sametingets navnekonsulenter endret forslaget i foreløpig tilrådning (Dáigevuotna) til 

Dáigevuonna i endelig tilrådning. Forklaringen på dette er at Vuonna (østsiden av fjorden) er 

en sjøsamisk dialekttilpasning. 

Det legges til grunn at Sametingets navnekonsulenter er de fremste fagkyndige på samiske 

skrivemåter på stedsnavn, og at foreslåtte skrivemåte således må anses som riktig. 


