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Rådmannens innstilling: 
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 

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.  

 

 

Saksutredning: 
 

Faktaopplysning: 

Bøgeberg Landhandel AS er eier av kai- og fiskebruk/bygningsmasse som helt frem til 1988 

var benyttet til butikk, fiskemottak og salteri. De ønsker nå å sette i stand fiskerikaia, da 

antall fiskebåter og fritidsflåte er økende i Lebesby-området, og det er stort behov for kaia.  

 

Bøgeberg Landhandel skriver i sin søknad:  

«Det er viktig å få renovert kaia nå, før det er for seint. Dette er en fordel for de som bruker 

sjøen både til næring og rekreasjon, samt for å økebolysten. Lebesby er det nest største 

tettstedet i kommunen, og har pr i dag ingen fungerende kai. Fjæra er en utfordring for 

sjøfarende når de skal i land i Lebesby, da den er langgrunn og vestlig vær gjør strandsonen 

urolig. Lebesby har fortsatt status som statlig fiskerihavn og det er sendt ut havnekrav.»  

 



Med kaia følger det stor bygningsmasse. Det er også noe eierne ønsker å ta vare på etter 

hvert. Kaia står sentralt i bygda, og eierne vil undersøke muligheten for å bruke 

bygningsmassen til utleie, turisme osv. Dette kommer på sikt.  

 

Kostnads- og finansieringsplan 

 

Kostnadsplan             SUM 

01. Innkjøp av materialer       300 000 

02. Snekkere         400 000 

03. Renovasjon          50 000 

04. Diverse         100 000 

05. Kai kran + montering       250 000 

06. Riving og rydding       100 000 

07. Betong + armering       150 000 

Sum kostnad      1 350 000 

 

Finansieringsplan            SUM 

01.Tilskudd fra næringsfondet      337 500 

02.Lån i bank                0 

03.Egenkapital        240 000 

04.Eget arbeid        300 000 

05.Andre finansieringskilder - Sametinget     472 500 

Sum finansiering     1 350 000 

 

 

Vurdering: 

Det er veldig positivt at Irene Bøgeberg, som eier kaia og tilhørende bygningsmasse, nå ser 

på muligheten til å sette dette i stand. Anlegget har en unik beliggenhet, og det vil være av 

stor betydning for fiskere og andre sjøfarende at man har en operativ kai i området. Dette 

skjer også i tett samarbeid med Arnkjell Bøgeberg som eier kai og krabbemottak i Trollbukt. 

I følge Arnkjell er Lebesby det beste stedet å anlegge liggekai og småbåthavn i området.  

 

Administrasjonen mener det er viktig at kommunen støtter dette prosjektet. Infrastruktur som 

kaier og flytekaier har kommunen støttet i mange sammenhenger. Det er kommunens rolle å 

kunne bidra i grunnleggende infrastruktur som dette, da det er vanskeligere å være med i 

fysiske investeringer i egnebuer, leiligheter, lagerbygg, serviceanlegg osv. I den videre fasen 

må man arbeide for at Sametinget og/eller Innovasjon Norge kan være med å bidra, avhengig 

av hvilken næringsvirksomhet det legges opp til på land. Bøgeberg Landhandel AS vil søke 

Sametinget om tilskudd til utbedring av kai også, men Sametinget har lite midler igjen i år, så 

det kan bli et trangt nåløye å komme igjennom. Det er bekreftet fra Sametinget at de har 

mottatt søknad, men de må avvente og se hvilke prioriteringer det legges opp til ut året.  

 

Lebesby kommune har sendt inn havnekrav til Kystverket, som går på utbedring av Lebesby 

havn med mudring og skjerming. Det vil i løpet av høsten bli avklart om Kystverket Troms 

og Finnmark vil få midler til å prosjektere videre på dette, for å finne løsninger i havna.  

Det er etter hvert kommet en del fiskefartøy i området, og interessen for å investere i 

fiskebåter er økende. Det er også flere som planlegger å flytte fartøyene sine til området 

Lebesby/Trollbukt, i følge opplysninger fra lokale næringsaktører. Når hyttefeltet står klart, 

vil etterspørselen etter kaiplass bare øke. Utfordringen i havna er at det er langgrunt, og dårlig 

skjermet på vestlige vinder. Kaia til Bøgeberg Landhandel AS kan benyttes til på- og 



avstigning og lossing og lasting når den blir renovert, og noen fartøy vil nok ha plass der. 

Dette vil lette arbeidssituasjonen for mange, og er en viktig brikke i havneutviklingen. Det er 

en forutsetning at fiskeflåten skal ha tilgang til kaia, dersom kommunen skal innvilge 

tilskudd.  

 

Det er videre satt av midler i kommunens investeringsbudsjett til et prosjekt med flytebrygge 

i Lebesby. Det er avsatt tilsammen 1 million, og det vil nå jobbes videre med å finne en 

løsning i samarbeid med Nordkappregionen havn IKS, Bøgeberg Landhandel og Arnkjell 

Bøgeberg. Administrasjonen har hatt dialog med Bøgeberg og Nordkappregionen havn om 

saken, og disse er positive til å finne løsninger.  
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