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Sakstittel:  TILSKUDD TIL NY FLYTEBRYGGE VEIDNES 

HAVNEUTVIKLING AS  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre innvilger Veidnes Havneutvikling AS tilskudd på inntil  

kr. 300.000 til en ny flytebrygge på 66 meter, og til forlengelse av «bølgebryter-

brygga» med 20 meter. 

2. Beløpet utgjør ca. 20 % av totale investeringer og dekkes over disposisjonsfond 

256080004 kr. 240 628, og bundet konsesjonsavgiftsfond 251080017 kr. 59 372. Når 

det foreligger bekreftelse på fullfinansiering og gyldig skatteattest, kan 75 % utbetales 

ved oppstart, og resterende 25 % når sluttregnskap leveres.  

3. Tilskuddet gis med sikkerhet i gjeldsbrev og bindingstid i 5 år. Tilskuddet avskrives 

med 20 % pr. år. Dersom søker legger ned sin virksomhet, flytter den fra kommunen 

eller selger flytebrygga innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal gjenstående andel 

av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

4. Begrunnelsen for å innvilge tilskuddet er at behovet for nye flytebryggeplasser i 

Veidnes havn er stort. Det er positivt at lokale fiskere investerer i flytebrygga på egen 

hånd, og bidrar med stor egenkapital i prosjektet. De løser utfordringene selv, noe 

som gir en rask og god løsning for havna.  

5. Det forutsettes at flytebrygga skal være forbeholdt fiskeriaktivitet men samtidig 

tilgjengelig for allmennheten. Plassering av begge flytebryggene gjøres slik at det 

fortsatt er mulig for allmennheten å benytte allmenningskaia og kranen der. Det 

forutsettes også at Veidnes Havneutvikling AS innhenter de nødvendige tillatelser fra 

kommunen, Kystverket og Nordkappregionen havn IKS, før brygga legges ut.  

6. Dette 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: 
 

Faktaopplysning: 

Veidnes Havneutvikling AS har planer om å investere i en til flytebrygge i Veidnes havn. Det 

er en 66 meter lang betongbrygge, med 15 stk. 10 meter utriggere, og prosjektet er 

kostnadsberegnet til kr. 1.650.000 eksl.mva.  

 

De begrunner søknaden med at Veidnes havn er en populær havn, og at den første brygga de 

investerte i allerede er fullbooket. Pr. d.d. er det 19 fartøy registrert i Veidnes, men den siste 

investeringen som er en snurrevadbåt/linefartøy på 12,96 meter ligger ikke inne i dette tallet, 

og flere fartøy planlegges i havna. Mange som har fartøy registrert i andre kommuner (blant 

annet Måsøy) og i vår kommune (Kjøllefjord, Dyfjord) er også brukere av havna i Veidnes. 

Det er til tider rundt 30 båter i havna, i tillegg til de aller minste, i følge opplysninger fra 



søker. Det lokale fiskebruket er blitt en stor aktør på salg av levende kongekrabbe, og er en 

stor kunde til DHLs flyrute Lakselv til Gardermoen, og videre til Asia. Hittil i år er det kjøpt 

rundt 200 tonn kongekrabbe til Veidnesklubben (henter flere steder både i kvoteområde og i 

Vest-Finnmark). Det er i dag 8 fiskere/selskap som trekker 10 % på seddel for å være med å 

finansiere flytebryggene, og det kommer to til i følge selskapet.  

 

Oppsett finansiering:  

Tilskudd Lebesby kommune   kr.   300 000  

Lån Innovasjon Norge   kr.   600 000 

Egenkapital     kr.   750 000  

Sum      kr. 1650 000 

 

Den første brygga de investerte i, og fikk tilskudd til, var 80 meter lang, har 16 båser og totalt 

plass til 20 båter. Prosjektet kom på totalt kr. 2.653.800 eksl. mva, og her gav kommunen et 

tilskudd på kr. 360.000. Den er ferdig montert og tatt i bruk, og allerede fullbooket i følge 

søknaden. Den første brygga er nå også testet ut i dårlig vær, og siden den er 5 meter bred og 

1,80 meter dyp, så fungerer den som en «bølge-bryter» mot vestlige og sørøstlige vinder. De 

ønsker imidlertid å forlenge denne brygga med 20 meter, for å beskytte havna innenfor enda 

bedre.  

 

Veidnes Havneutvikling AS har sendt søknad til kommunen om samtykke til tiltaket på grunn 

av bygge- og delingsforbudet og de har sendt søknad til Kystverket om å få legge ut den nye 

brygga som skissert under her: 

 
 

 

Vurdering: 

Den økte aktiviteten i Veidnesklubben havn har ført til at det er altfor få flytebryggeplasser i 

havna. Havna er også dårlig skjermet. Lebesby kommune har sendt havnekrav til Kystverket 

om utbedring av havna, med forlengelse av eksisterende molo, etablering av en molo til og 

utdyping av havna. Det ser ut til at havnekravene fra kommunene blir liggende i påvente av 

regionreformen, da alt arbeidet med fiskerihavner skal overføres fra Kystverket til regionene i 

Bølgebryter-brygga 



2020. I mellomtiden er det veldig bra at fiskerne på Veidnes selv har tatt initiativ til å etablere 

en «bølgebryter-brygge» for å skjerme deler av havna. Denne brygga er ferdig montert og tatt 

i bruk, og har blitt testet i dårlig vær med godt resultat. Havna innenfor bølgebryter-brygga er 

blitt mye roligere, og det vil bli enda bedre med 20 meter forlengelse, noe som vil komme 

alle brukere av havna til gode. Yttersida av denne brygga kan ikke benyttes i dårlig vær, og 

det er fortsatt behov for flere flytebryggeplasser i indre havn og skjermet område.  

 

Rådmannen synes det er positivt at fiskerne selv etablerer en til flytebrygge for å gjøre 

forholdene mer optimale i Veidnes havn. Tiltak med flere flytebryggeplasser i Veidnes er 

oppført i Nordkappregionen havn IKS sitt strategidokument, men man er avhengig av 

tilskudd fra post 60 (maks 35 %). Dette er et smalt nåløye å komme igjennom, også fordi 

budsjettet for 2018 er halvert, og det vil ta lang tid. Dersom kommunen innvilger omsøkte 

tilskudd, vil det uansett være langt lavere kostnader for kommunen/havna enn om vi stod 

ansvarlig for prosjektet selv.  

 

Rådmannen innstiller på at Veidnes Havneutvikling AS innvilges tilskuddet på kr. 300.000. 

Det er fortsatt viktig at havna og flytebryggene er tilgjengelige for allmennheten. Da spesielt 

kommunens allmenningskai og krane. Det ligger også i vilkårene en bindingstid på tilskuddet 

på 5 år, og dersom brygga selges, flyttes eller aktøren legger ned, skal resttilskudd betales 

tilbake til kommunen. Det er i tillegg stilt krav om at alle tillatelser skal innhentes fra 

Kystverket, kommunen og Nordkappregionen havn IKS før brygga legges ut.  
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


