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Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre innvilger Veidnes Havneutvikling AS tilskudd på inntil  

kr. 300.000 til en ny flytebrygge på 66 meter, og til forlengelse av «bølgebryter-

brygga» med 20 meter. 

2. Beløpet utgjør ca. 20 % av totale investeringer og dekkes over disposisjonsfond 

256080004 kr. 240 628, og bundet konsesjonsavgiftsfond 251080017 kr. 59 372. Når 

det foreligger bekreftelse på fullfinansiering og gyldig skatteattest, kan 75 % utbetales 

ved oppstart, og resterende 25 % når sluttregnskap leveres.  

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

med 20 % pr. år. Dersom søker legger ned sin virksomhet, flytter den fra kommunen 

eller selger flytebrygga innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal gjenstående andel 

av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

4. Begrunnelsen for å innvilge tilskuddet er at behovet for nye flytebryggeplasser i 

Veidnes havn er stort. Det er positivt at lokale fiskere investerer i flytebrygga på egen 

hånd, og bidrar med stor egenkapital i prosjektet. De løser utfordringene selv, noe som 

gir en rask og god løsning for havna.  

5. Det forutsettes at flytebrygga skal være forbeholdt fiskeriaktivitet men samtidig 

tilgjengelig for allmennheten. Plassering av begge flytebryggene gjøres slik at det 

fortsatt er mulig for allmennheten å benytte allmenningskaia og kranen der. Det 

forutsettes også at Veidnes Havneutvikling AS innhenter de nødvendige tillatelser fra 

kommunen, Kystverket og Nordkappregionen havn IKS, før brygga legges ut.  

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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