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Søknad om tilskudd til utvikling av Dyfjord havn

Det vises til søknad av 20. januar 2021 til Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesråd for samferdsel.

Stortingets vedtak av regionreformen innebærer at Troms og Finnmark fylkeskommune skal overta
ansvaret for fiskerihavnforvaltning, slik Kystverket har hatt frem til 2020. Troms og Finnmark fylkesting
har i sak 38/20 vedtatt overordnet strategi for utbyggin g, eierskap og forvaltning av fiskerihavnene. Som
kjent pågår fortsatt drøftingene med departementet om vilkår for overtakelsen og det er derfor
vanskelig å forplikte oss til fremtidig (del)finansiering av fiskerihavnetiltak.

Det vi kan gjøre, er å videre føres samme praksis som Kystverket Troms og Finnmark hadde for
kommunale fiskerihavnetiltak og som var fastsatt i retningslinjene for fiskerihavnetilskudd (både post 30
og post 60). Kystverket ga forhåndstillatelser til oppstart av fiskerihavnprosjekter i tilfeller der f.eks.
tiltaket ble vurdert som tidskritisk eller at årsbevilgningen ikke tillot tildeling/prioritering av tilskudd til
prosjektet.

I den fasen vi er i nå, i forhandling med departementet som forventes avsluttet med avtaleinngåelse i
løpet a v våren 2021, er vår vurdering at samme praksis kan videreføres av Troms og Finnmark
fylkeskommune. Dette for å ikke bidra til forsinkelser i oppstart/gjennomføring av fiskerihavnetiltak som
kommunen og det lokale fiskebruket vurderer som nødvendig. Kommun en opplyser at det er
gjennomført bølgeberegninger (og strømmåling?) i havna. Er det også gjort havnefaglige vurderinger
som konkluderer med at foreslåtte tekniske løsning vil løse problemet med skjerming og roli ghet? Dette,
og flere andre forhold må redeg jøres nærmere for i en formell søknad. Vi må også komme tilbake til
omsøkt tilskuddsandel.

På bakgrunn av overstående vil Troms og Finnmark fylkeskommune gi en forhåndstillatelse til oppstart
av tiltaket, og understreker at dette gis med et klart forbehol d om at tillatelsen ikke er å betrakte som et
tilsagn. Oppstart skjer for søkers regning og risiko. Finansieringssøknad med nødvendig dokumentasjon
for omsøkt tiltak sendes inn førstkommende søknadsrunde og vil bli vurdert på linje med andre
innkomne søkna der.

Med hilsen

Hilde Grimstad
Seniorrådgiver
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