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TILSKUDD TIL FERDIGPROSJEKTERING AV FISKERIHAVNETILTAK - 
TILDELING KJØLLEFJORD FISKERIHAVN 
Viser til deres søknad om tilskuddsmidler på ferdigprosjektering av fiskerihavner. Vi 
kan med dette meddele at dere er innvilget tilsagn om tilskudd. 
 
I samsvar med søknad og innvilget tilskudd over statsbudsjettet for 2019 kap. 1360 
post 60 oversendes herved tilsagnsbrev for deres prosjekt Kjøllefjord fiskerihavn. 
 
 
Tilsagnet er knyttet opp mot følgende tiltak: 
 

Tiltak Sum 
Forstudie mudring og molo 200 000,- 
Bølgestudie 90 000,- 
Detaljprosjektering mudring og molo 340 000,- 
Reguleringsplan - deponi 180 000,- 
Utarbeide beskrivelse 45 000,- 
uforutsett 50 000,- 
Totalt: 905 000,- 

 
Vi gjør oppmerksom på at tilsagnet kan avvike fra omsøkt beløp, da enkelte 
utgiftsposter ihht retningslinjene ikke kan medregnes som grunnlag for søknaden. 
 
VILKÅR FOR TILDELING AV MIDLER FRA KAP. 1360 POST 60 
Følgende vilkår er fastsatt i henhold til retningslinjer for tildeling av midler til ferdigstilling 
av prosjektering av fiskerihavnetiltak: 
 
 

 Tilskuddsordningen gjelder fiskerihavneprosjekt som ligger inne i Nasjonal 
transportplan 2018-2029.  

 Midlene kan tildeles fylkeskommuner og kommuner.  
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 Tilsagn kan gis etter vurdering av søknad etter beskrevne vurderingskriterier. 
Midlene kan utbetales etter søknad og når prosjekteringen er ferdigstilt og etter 
dokumentasjon i henhold til gitte krav.  

 Det må kunne sannsynliggjøres at prosjekter som får tilsagn om statlige 
prosjekteringsmidler kan ferdigstille prosjektering av fiskerihavnetiltaket.   

 Fiskerihavnetiltak som er innfridd forskutteringsmidler kan ikke få midler til 
ferdigprosjektering.  

 Søknader om tilsagn og søknad for utbetaling kan avvises dersom de ikke er i 
tråd med formål og vurderingskriterier.  

 

OPPFØLGING OG KONTROLL  
Følgende dokumentasjon må vedlegges krav om utbetaling:  

 
 Prosjektrapport med beskrivelse av følgende tema:  

- Oversikt over gjennomførte undersøkelser og utredninger - Beskrivelse av 
tiltak som planlegges gjennomført – med tilhørende planer og tegninger - 
Masseberegninger - Beskrivelse av dagens planstatus og mulige 
utfordringer mot gjeldende plan.  

 I henhold til Bevilgningsreglementet i staten § 10 annet ledd har tilskuddsforvalter 
adgang til å føre kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene.  

 Kystverket eller den som gis fullmakt, har til enhver tid adgang til å iverksette 
kontroll for å påse at vilkårene for statstilskuddet overholdes.   

 Eventuelle endringer i tiltaket skal være i samsvar med formål og godkjent av 
Kystverket før oppstart av prosjektet. Tilsagnet vil kunne bortfalle helt eller delvis 
dersom støttemottaker uten skriftlig forhåndssamtykke fra Kystverket endrer planen 
som ligger til grunn for tilsagnet.  

 Det kan ikke påregnes tilskudd til finansiering av kostnadsoverskridelser. 
Merkostnader utover tilskuddsgrunnlaget vil derfor måtte dekkes av 
kommunen/fylkeskommunen, mens lavere kostnader medfører reduksjon av 
tilskuddet.  

 Dersom mottaker av støtten ikke oppfyller de vilkårene som ligger til grunn for 
tildelingen, kan tilsagnet falle bort eller bli redusert. Dersom midler er utbetalt, kan 
Kystverket kreve tilbakebetaling av deler eller hele tildelingen.   

 Dersom framdrift endres må søker ta kontakt med Kystverket. 

 

UTBETALING OG REGNSKAP  
 
 Det skal føres spesifisert regnskap for arbeidene. Regnskapet skal settes opp slik at 
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det kan sammenliknes med de enkelte postene i kostnadsoverslaget som ligger til grunn 
for statstilskuddet.   
 Begjæring om utbetaling av tilskudd sendes Kystverket innen 1.desember 2019. 
Tilskuddet utbetales etterskuddsvis.   
 Utbetaling må være basert på revisorbekreftet regnskap for prosjektet og mottatt 
dokumentasjon i henhold til Retningslinjene Kap 7.4. 
 

 
BEKREFTELSE   
 
Kystverket ber kommunen gi snarlig tilbakemelding dersom de ikke ønsker å benytte 
tilskuddet 
 
 
KONTAKTPERSON 
 
Kontaktperson for tilskuddsordningen er: Marit Olsen,  
epost: marit.olsen@kystverket.no 
telefon: 46 89 34 33 

 
 

Med hilsen 
 
 
 
Jostein B. Moe 

 
 
 
 
Marit Olsen 

Avdelingsleder senter for utbygging Senioringeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Interne kopimottakere: 

Jarle Strand Kystforvaltningsavdelingen KYV-KFA 
Jan Morten Hansen Troms og Finnmark KYV-TF 
   

 
 
Eksterne kopimottakere: 

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ 
 
 
Vedlegg: 

1 Retningslinjer tildeling ferdigprosjektering 2019 
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