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Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Bøgeberg Landhandel AS inntil kr. 337.500 i tilskudd 

til istandsetting av fiskerikaia i Lebesby. Begrunnelsen for å innvilge tilskudd er at 

antall fiskere i området er økende, det er behov for en kai i Lebesby og det er svært 

positivt at anlegget settes i stand.  

2. Beløpet kan utgjøre inntil 30 % av totale kostnader med renoveringen, og dekkes over 

kap. 14700.1215.325 (bundet konsesjonsavgiftsfond). 75 % av tilskuddet kan utbetales 

ved oppstart, og resterende når det foreligger sluttregnskap og en kort beskrivelse av 

gjennomførte tiltak.  

3. Tilskudd gis med sikkerhet i gjeldsbrev og bindingstid på 5 år. Tilskuddet avskrives 

med 20 % pr. år. Dersom søker selger, flytter eller legger ned virksomheten (i 

forbindelse med kaia) innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal gjenstående andel av 

tilskuddet betales tilbake til kommunen. Det forutsettes at kaia kan være til allmenn 

bruk av fiskeflåten.  

4. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte jf. EØS-avtalen. Vedlagt følger en erklæring 

som må fylles ut og returneres til Lebesby kommune. Dersom De ønsker å benytte 

tilbudet om tilskudd, og aksepterer vilkårene, ber vi om skriftlig tilbakemelding innen 

15.7.2017, se vedlegg. Tiltaket må gjennomføres og tilskuddet benyttes innen 

30.8.2018. 

5. Tiltaket sees i sammenheng med vedtatt investeringsplan for Lebesby kommune 2017, 

hvor det er satt av midler til flytebrygge i Lebesby. Denne skal være tilgjengelig for 
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fiskeflåte og fritidsfartøy, og formannskapet ber administrasjonen finne en løsning i 

samarbeid med Bøgeberg Landhandel og Nordkappregionen havn IKS.  

6. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen sendes innen 

3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune.  
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