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Lebesby kommune 

TOMT TIL GARASJE 

Vi planlegger å bygge oss en bussgarasje med plass til to busser og en bil. Skal også innholde 

kontor og personalrom med fasiliteter. Vi ser for oss en garasje ganske så lik den kommunen 

sjøl eier, ved Strandveien mellom Nordkyn Vekst og Stein Kåre Røvik AS. Vi ønsker å bygge 

en garasje ca 15 x 15 meter, og den skal være isolert. 

Vi har kommunisert med Odd Magnus Rasmussen angående alternative muligheter, og finner 

at tomt ved de gamle kro-byggene, bak Polar Seafood, vil være best egnet for oss. Har tegnet 

den inn (for hånd) på vedlagte kart, med omtrentlig plassering. 

Etter hva vi forstår er området betinget til maritim virksomhet, og antakelig er det i 

utgangspunktet tenkt på tradisjonell maritim virksomhet. Men i litt utvidet forstand er det 

maritim virksomhet også vi driver med, da 90 % av våre inntekter, vår verdiskapning, 

kommer sjøveien, inn havna og over Hurtigrutekaia i Kjøllefjord. Og slik vil det antakelig 

være også i uoverskuelig fremtid. Dersom vår virksomhet mot formodning ikke kan defineres 

som "maritim virksomhet", vil vi søke kommunen om dispensasjon fra denne betingelsen.  

Garasjen vil også bli brukt til skifterom for våre scooter-gjester, og det vil være av avgjørende 

betydning at vi har skifterommet i gangavstand fra der skipene legger til. Vi har svært dårlig 

tid på våre utflukter, det å ta folk ut og inn av buss en ekstra gang, og med en ekstra 

kjøredistanse til/fra skifterom, vil komplisere gjennomføringen av utfluktene betraktelig, det 

kan til og med bety at vi må redusere maks-antall deltakere og inntjeningpotensialet betydelig.  

Men i denne omgang henvender vi oss til kommunen som tomte-eier, og med spørsmål om 

dere kan avse/selge arealer til vår virksomhet, for garasjebygging. Det kan også være 

interessant for oss å overta de to byggene (kroa) som står i området. 

Vi håper på en snarlig tilbakemelding. 
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