
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 19/529   

Sakstittel:  SØKNAD OM TOMT TIL BUSS-GARASJE  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby kommune imøtekommer søknad om tomt til garasje på eiendommen GID 35/2 

ved hurtigrutekaia i Kjøllefjord. 

2. Det etableres egen festekontrakt med klausul om at dersom Arctic Coast eller 

selskapets bussvirksomhet legges ned eller selges skal Lebesby kommune ha førsterett 

til å kjøpe bygningsmassen samt overta og avslutte festeavtalen med Arctic Coast. 

Bygningsmassen skal overtas til markedspris. 

3. Det må innhentes skriftlig aksept fra Nordkappregionene Havn IKS før en festeavtale 

kan inngås 

4. Søker gjøres oppmerksom på at det er uklare grunnforhold i området, og det pågår 

målinger i regi av Nordkappregionen Havn IKS for å avklare dette. 

5. Det må søkes byggetillatelse på vanlig måte. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

19/529-1 Søknad med kartskisse 

 

Faktaopplysning: 

Arctic Coast AS søker om å kjøpe/feste tomt til bussgarasje for bruk i turistnæring. 

Søknaden behandles av kommunen som grunneier. 

Området er regulert med formål industriområde for maritim virksomhet. 

 

Vurdering: 

Reguleringsplan for området. I-9 som har formål industriområdet for maritim virksomhet. 

Søker driver ikke maritim virksomhet, men virksomheten er nærmest utelukkende knyttet 

opp mot reiselivsprodukter basert på passasjerer som er med Hurtigruten/Kystruten.  

 

Søker ønsker å benytte garasjeanlegget til selskapets buss(er) og til omkledningsrom for 

hurtigrutepassasjerer som skal være med på selskapets utflukter som f.eks skuterturer. 

En tillatelse til omsøkte formål kan forringe verdien av området, og begrense mulighetene for 

fremtidig utbygging i henhold til gjeldende plan. Derfor bør det settes klausul om at 

kommunen skal ha forkjøpsrett dersom selskapet eller selskapets bussvirksomhet selges eller 

legges ned.  

 

De produktene som lokale reiselivsaktører leverer er av høy kvalitet og har hatt god respons 

over tid. Nå når det er store endringer med en ny aktør på Kystruten samt mulighet for andre 

typer anløp av Hurtigrutens og andres ekspedisjonsskip så bør kommunen legge til rette for 

de lokale aktørene. Ingen vet hva som skjer etter neste utløp av statens avtale på Kystruten, 

kanskje kan attraksjoner og lokale reiselivsprodukter bli avgjørende for vår plass på 

rutetabellen dersom statens kjøp reduseres eller bortfaller. 

 



Det er Nordkappregionen Havn IKS som forvalter kommunens områder i havna, det bør 

derfor innhentes skriftlig aksept for tiltaket fra dem. Kommunen har vært i muntlig kontakt 

med Havnefogden som gir sin tilslutning til at en søknad kan imøtekommes. 

 

Kommunen kan alternativt avslå søknaden med begrunnelse at virksomheten til Arctic Coast 

AS ikke anses som maritim.  

 

Det er begrenset med tomter for annen næring enn fiskeri/maritimt i Kjøllefjord. 

Et alternativ til søkers ønskede plassering er der helikopterplassen ligger.  
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 


