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Sakstittel:  TILSKUDD PÅ GJENOPPBYGGING AV FESKEHJELL  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby Formannskap innvilger Imagine Nordkyn AS inntil kr. 50.000 til 

gjenoppbyggingen av feskehjellen i Kjøllefjord. Begrunnelsen for å tildele tilskudd er 

at hjellen er et symbol i kultur- og reiselivssammenheng like mye som et viktig 

infrastrukturtiltak innen fiskeri. Og med sin beliggenhet nært hurtigrutekaia (og 

fremtidig cruiseanløp), og caravanplassen gir dette et godt helhetsinntrykk av et 

maritimt område. Beløpet er mindre enn omsøkt da kommunen har begrensede midler 

til næringsformål.  

2. Tilskuddet utgjør ca. 20 % av investeringskostnadene og tas over næringsfondet kap. 

14704.1215.325 når det foreligger regnskap.  

3. Tilskuddet gis mot bindingstid på 5 år. Tilskuddet avskrives med 20 % pr. år. Dersom 

søker selger feskehjellen, legger ned virksomheten, eller flytter ut av kommunen innen  

5 år etter utbetalingen, skal % vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev.  

4. Tilskudd fra næringsfond 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 30.11.2019. Tilskuddet må benyttes innen 31.12.2020.  

5. Det må innhentes tillatelser fra grunneier og havneforetaket angående utforming, 

plassering og høyde, og det må gjøres avklaringer angående fremtidig bruk av hele 

området. Det må også søkes om ny byggetillatelse. 

6. 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: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Kjell Sørbø satte opp en stor pyramidehjell i havneområdet i februar 2017. Våren 2017 ble 

det hengt opp 2000 kg torsk og våren 2018 ble det hengt 6000 kg torskehau som et 

prøveprosjekt.  

 



Våren 2019 leide Coast Kjøllefjord hjellen og hengte 40.000 kg torskehau og fisk. 11. april 

knakk 2 stokker på hovedkonstruksjonen og 13. april med storm i vindkastene og med den 

store lasten, så kollapset hele feskehjellen. Kjell ønsker nå å bygge denne opp igjen, i samme 

størrelse men ønsker å bruke større dimensjoner på hovedkonstruksjonen. Det vil koste ca.  

kr. 250.000 å bygge den opp igjen, og Kjell Sørbø søker via Imagine Nordkyn AS om 

tilskudd fra kommunen på kr. 100.000 til å gjenoppbygge dette monumentet. Han har ikke 

søkt tilskudd andre steder, men er i dialog med bank om å ta opp lån på resterende. Både 

Coast Kjøllefjord og Lyder Fisk ønsker å henge fisk dersom hjellen bygges opp igjen.  

 

Vurdering: 

Denne saken ønsker administrasjonen å drøfte med formannskapet. En stor feskehjell er et 

flott symbol i havna, samtidig som den brukes i kommersiell virksomhet. Å henge fisk gir en 

merverdi og flere arbeidsplasser i sesongen, og er dermed et viktig infrastrukturtiltak innen 

fiskeri. Samtidig har kommunen vært restriktiv med å gi tilskudd til fysiske investeringer, 

selv om fiskeri og jordbruk fortsatt har vært mulig å gi til, og blant annet flytebrygger har 

vært «innenfor» tilskuddsområdet. Det er også flere andre aktører som ønsker å bygge 

fiskehjeller, og det blir vanskelig å gi støtte til alle prosjekt da kommunen har begrensede 

midler og aller helst vil at disse skal gå til planlegging og prosjektering av nye tiltak. Dette 

skiller seg likevel ut, med at det ligger der det gjør, mellom caravanplassen og hurtigrutekaia 

(på sikt forhåpentligvis cruisekai), og har de dimensjonene og lyssettingen som gir det et 

symbolpreg.  

 

Andre momenter som kommer inn er grunneiers og havnas tillatelse til å føre prosjektet opp 

igjen der det sto. Er det andre planer for området og ønsker grunneier å vurdere utforming, 

plassering og høyde osv. Denne saken trenger kommunen og havna noe mere tid på å 

behandle, men da søknaden kom allerede 02.08.19, og dette er et prosjekt som tar tid å 

forberede, så ønsker selvsagt søker en avklaring så raskt som mulig. Administrasjonen 

fremmer derfor saken for formannskapet, og ønsker en drøfting rundt bruken av 

næringsfondet til tiltaket.  
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