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Rådmannens 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. 

 

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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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


