
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 19/536   

Sakstittel:  SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND BARENTS 

MUSIKK- OG KULTURFORUM 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby kommune vedtar å gi tilskudd stort kr 350.000.- i forbindelse med ei ny 

flytebrygge på Kunes 

2. Tilskuddet dekkes over kommunens disposisjonsfond. 

3. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år, og avskrives med 20% pr år. 

4. Dersom brygga selges innen 5-år etter utbetaling skal en % vis andel av tilskuddet 

betales tilbake til kommunen. 

5. Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev. 

6. Brygga må ha tilstrekkelig plass for allmenheten for av- og påstigning. 

7. Anmodning om utbetaling sendes Lebesby kommune.. 

8. Det forutsettes at det etableres en lokal forening, (båtforening),  som påtar seg drift- 

og vedlikehold av bryggeanlegget.  

9. Nødvendige tillatelser må innhentes fra fagmyndigheter og berørte grunneiere. 

 

 

Saksutredning: 
Barents musikk og kulturforum v/Alf Edvard Masternes søker om støtte fra Lebesby 

kommune i forbindelse med innkjøp og utsett av ei ny flytebrygge på Kunes. 

 

Omsøkt beløp:  350.000.- kroner,  (42%). 

 

Prosjektbeskrivelse: 

Nytt flytebryggeanlegg med landgang og fortøyninger, samt opparbeiding av parkeringsplass 

med adkomstvei til brygga. 

Brygga skal settes ut på øst-siden av fjorden,  (gnr 15 bnr 2 og 16). 

 

Kostnadsramme:  836.000.- kroner 

 

Brygga består av 2 flytepontonger a-12 meter med utriggere for 15 båtplasser samt en 

landgangskonstruksjon.  I tillegg blir det en 12-meter kaifront til disposisjon for allmenheten 

for av- og påstigning. 

Brygga er konstruert slik at den skal kunne tas opp, evt forflyttes til et annet sted i 

vinterhalvåret. Dette vil være  nødvendig pga isforholdene i Storfjorden, (Indre Laksefjord). 

I tillegg til bryggeanlegget skal det opparbeides parkeringsplass med adkomstvei til brygga. 

 

Organisering av drift: 

Iht søknaden skal det etableres en lokal båt- og bryggeforening som skal forestå drift- og 

vedlikehold av anlegget. 

 

 

Finansieringsplan: 



- Sparebank 1 Nord Norge, (Samfunnsløfte),  350.000.- 

- Lebesby kommune:     350.000.- 

- Egenkapital:      136.000.- 

 

 

Faktaopplysninger 

Lebesby kommune hadde tidligere en egen almenningskai i Seivika som til en viss grad ble 

benyttet av befolkningen i indre Laksefjorden. 

Denne kaia ble i 2017 solgt til Grieg seafood og er ikke lengre tilgjengelig for allmenheten. 

Vederlaget, (salgssummen),  for dette ble satt inn på kommunens disposisjonsfond. 

Det innstilles derfor på å ta fra dette fondet til å delfinansiere omsøkt bryggeprosjekt. 

Pr dags dato er det gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, men det gjenstår å avklare 

utsettet av brygga iht havne- og farvannsloven. I tillegg må det inngås kontrakt med berørte 

grunneiere om tillatelse til landfeste, adkomstvei og parkeringsplass. 

 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Birkeland 

  landbrukskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


