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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/1265 -40

Arkiv: L12

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen

Dato:                 08.12.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
20/14 Skjervøy Næringsutvalg 17.12.2014

Utgiftsdekning - reguleringsplan Sandøra

Vedlegg:
Kontrakt, Akvator AS

Rådmannens innstilling:

Næringsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Det bevilges inntil kr 80 000 til dekning av utgifter i forbindelse med Akvators arbeid 
med reguleringsplanen for Sandøra.

2. Det settes av en pott fra utviklingsfondet på inntil kr 50 000 som kan dekke mindre 
utgifter i reguleringsplanarbeidet.

Saksopplysninger:

Skjervøy kommune har avtalt et oppdrag med rådgivningsfirmaet Akvator AS i forhold til lå 
utarbeide planer for industriområdet på Sandøra. Som kontrakten viser, skal firmaet lage 
detaljplan med plankart, bestemmelser og ROS-analyse. Dette arbeidet skal, sammen med 
utredningsarbeid på Plankontoret, til sammen gi en komplett reguleringsplan for Sandøra. 
Utgiftene på kr 80 000 viser direkte til inngått avtale med Akvator. 

I tillegg påløper det andre utgifter, pr nå på til sammen kr 14 500, blant anna har vi måttet betale 
Multikonsult kr 6500 for et skriftlig oppdrag for å kunne føre sammen forprosjektet for Sandøra 
(fra 2008-09 ). Det er ønskelig at prosessen med ferdigstilling av Sandøra-området til 
industriformål går så fort som mulig, og derfor er det ønskelig med en pott som kan dekke 
mindre utgifter.



Vurdering:

Rådmannen anser det som svært viktig at vi gjør det vi kan for å komme i havn med regulering 
av Sandøra-ormådet så fort som mulig. Å bruke midler fra utviklingsfondet for å tilrettelegge for 
industri og arbeidsplasser på et nytt område, er uten tvil framtidsretta. 





Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/37 -76

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Espen Li

Dato:                 08.12.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
21/14 Skjervøy Næringsutvalg 17.12.2014

Søknad om ettergivelse av næringslån

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Søknad om ettergivelse av næringslån

Rådmannens innstilling

Søknad fra Jostein Henriksen om ettergivelse av næringslån avslås.

Saksopplysninger

Jostein Henriksen fikk i 2005 kroner 100.000,- til kjøp av fiskebåt.
I 2008 fikk han tilbud om ettergivelse av 20 % av lånet dersom opprinnelig nedbetalingsplan ble 
fulgt. Henriksen godtok tilbudet.  

I 2010 fikk Henriksen ett års forlenget nedbetaling, og har per i dag ikke betalt ned mer enn 
kroner 10.000,- på sitt lån.

Vurdering

Rådmannen kan ikke se at det er grunn til at Jostein Henriksen ikke skal betale tilbake sitt 
næringslån.





Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/37 -77

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Espen Li

Dato:                 08.12.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
22/14 Skjervøy Næringsutvalg 17.12.2014

Søknad om ettergivelse av næringslån

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Søknad om ettergivelse av næringslån

Rådmannens innstilling

Søknad fra Elling Johannessen om ettergivelse av næringslån avslås.

Saksopplysninger

Elling Johannessen fikk i 2005 kroner 100.000,- til kjøp av fiskebåt.
I 2008 fikk han tilbud om ettergivelse av 20 % av lånet dersom opprinnelig nedbetalingsplan ble 
fulgt. Johannessen  godtok tilbudet.  

I 2010 fikk Johannessen ett års forlenget nedbetaling, og har per i dag ikke betalt ned mer enn 
kroner 15.000,- på sitt lån.

Vurdering

Rådmannen kan ikke se at det er grunn til at Elling Johannessen ikke skal betale tilbake sitt 
næringslån.





Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/37 -73

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Frode Schultz

Dato:                 04.12.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
23/14 Skjervøy Næringsutvalg 17.12.2014

Søknad om tilskudd P/R Stavnes DA

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør slikt vedtak:
 P/R Stavnes ANS tildeles kr. 100.000 fra kommunens næringsfond
 Beløpet utbetales ved fullfinansiering av prosjektet

Saksopplysninger

Innkjøp av ett ekstra fiskefartøy og fiskekvote for fiske etter torsk, sei og hyse.
P/R Stavnes ANS ønsker å utvide driften i rederiet med ett ekstra fiskefartøy.
Om eller når man ikke selv har kapasitet til å utnytte kvotene fullt ut ser man for oss at 
man leier inn (ansetter) ekstra mannskap for å holde kontinuerlig drift av fartøyene.

Vurdering

Prosjektets totalkostnad er berammet til kr. 1.300.000, hvorav kr. 100.000 søkes som til skudd 
fra næringsfondet.
Skjervøy kommune er en fiskerikommune og derfor er ethvert tilskudd til flåten eller kvoter som 
vil styrke dette være velkommen.
  



BUDSJETT PROSJEKT M/S JANSON+Kvote

Investeringer:

Båt JANSON 35 fot, bygget 2001 1.000.000,-

Frakt av båt til Skjervøy og besiktigelse      40.000,-

Tinglysningsgebyrer. Merkebrevgebyr x2.

VHF omreg + gebyr. Ervervgebyr x2      10.000,-

Kvote 9-10m torsk sei hyse Gruppe1    250.000,-

Total Investering 1.300.000,-

Finansplan

Lån Sparebanken Nord Norge 1.000.000,-

Støtte Sametinget   100.000,-

Egenkapital   100.000,-

Næringsstøtte Skjervøy kommune   100.000,-?

Totalt 1.300.000,-

I tillegg er det nødvendig med noen investeringer for å få fartøyet slik vi ønsker det. Spesielt tilpasset 

vår drift. Alle disse kostnadene vil vi selv dekke som en ekstra egenkapital til prosjektet.



Driftsbudsjett.

Inntekter:

Torsk 560.000,-

Sei og hyse 120.000,-

Lever, rogn 10.000,-

____________________

Totalt 690.000,-

____________________

UTGIFTER:

Forsikring båt 20.000,-

Personforsikring 25.000,-

Solar proviant 45.000,-

Slippsett vedlikehold 40.000,-

Bryggeplass 10.000,-

Service redningsutstyr 10.000,-

Redskaper 30.000,-

Regnskap 10.000,-

Lønn 400.000,-

_____________________________

Totalt 590.000,-

_____________________________

Gjenstår +100.000,- til dekning av lån.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/37 -72

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Frode Schultz

Dato:                 04.12.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
24/14 Skjervøy Næringsutvalg 17.12.2014

Søknad om tilskudd Vorterøy kai

Rådmannens innstilling

Næringsutvalget gjør slikt vedtak:
 Stiftelsen Vorterøy kai innvilges tilskudd på kr. 20.000.- fra det kommunale 

næringsfondet.
 Beløpet utbetales under forutsetning av fullfinansiering og igangsetting av 

renoveringsprosjektet.

Saksopplysninger

Kaia på Vorterøy eies av Skj ervøy kommune og det ble i 2011 brukt betydelige midler for 
renovering av kaia med finansiering fra Troms Fylkeskommune, Vorterøy bygdelag og Skjervøy 
kommune. Kommunens bidrag er finansiert av leiekontrakt med Stiftelsen Vorterøy kai der 
Lerøy Aurora betaler kommunen (direkte) en årlig leie som går til finansiering av kommunens 
lån.
Den delen av kaia som er uten bygninger ble i sin helhet totalrenovert via anbudet som Skjervøy 
kommune administrerte (ekspedisjonskai), mens de andre kaideler samt bygninger er Stiftelsens 
ansvar. I løpet av 2011 - 2013 er hele kaifundamentet under bygningene renovert av Stiftelsen til 
en kostnad av 400.000 kr. Arbeidet ble finansiert av midler fra Norsk Kulturminnefond, UNI-
stiftelsen, Lerøy Aurora og Skjervøy kommune, samt dugnadstimer fra folk på Vorterøy.
Renoveringen av tak har en kostnadsramme på rundt 200.000 kr. (materialutgifter) der 
mesteparten av arbeidet er planlagt utført på dugnad. Finansiering er basert på søknader fra 
UNI-stiftelsen, Norsk kulturminnefond og Lerøy Aurora og andre. Vi har stor tro på at vi kan få 
finansiert dette arbeidet.

Vurdering

Vorterøy kai er eiet av Skjervøy kommune og driftes av Stiftelsen Vorterøy kai. 
Grunnet forandring av regler på søknader krever Kulturrninnefondet at eier av kaianlegget må 
bidra med like stor andel som dem.



• V Kai

Vestergt. 23, Leilighet 22

9008 Tromsø

Telefon: 99258889

E-post: rolfte@me.com

Web: vorteroykaLwordpress.com.

13.11.2014

Skj ervøy kommune
Postboks 145
9180 Skjervøy

Søknad om tilskudd på 20.000 kr. fra det kommunale næringsfond

Viser til vedlagte brev fra Skjervøy kommune fra 27.10.2014 (Ref. 2014/3555-2) ang. vår søknad til Norsk
kulturminnefond. Grunnet forandring av regler på søknader krever Kulturrninnefondet at eier av kaianlegget må bidra
med like stor andel som dem.

Søker derfor om tilskudd på 20.000 kr fra det kommunale næringsfond (RUP midler) til renovering av tak på
bygningene. Det gamle bølgeblikktaket er i dårlig forfatning og lekker flere steder. Det er derfor viktig å få igangsatt
dette arbeidet så snart som mulig. Fylkeskommunen har også anbefalt oss å søke midler fra næringsfondet til dette
fonnål.

Kaia på Vorterøy eies av Skj ervøy kommune og det ble i 2011 brukt betydelige midler for renovering av kaia med
finansiering fra Troms Fylkeskommune, Vorterøy bygdelag og Skjervøy kommune. Kommunens bidrag er finansiert
av leiekontrakt med Stiftelsen Vorterøy kai der Lerøy Aurora betaler kommunen (direkte) en årlig leie som går til
finansiering av kommunens lån.

Den delen av kaia som er uten bygninger ble i sin helhet totalrenovert via anbudet som Skj ervøy kommune
administrerte (ekspedisjonskai), mens de andre kaideler samt bygninger er Stiftelsens ansvar. I løpet av 2011 - 2013 er
hele kaifundamentet under bygningene renovert av Stiftelsen til en kostnad av 400.000 kr. Arbeidet ble finansiert av
midler fra Norsk Kulturminnefond, UNI-stiftelsen, Lerøy Aurora og Skjervøy kommune, samt dugnadstimer fra folk
på Vorterøy.

Renoveringen av tak har en kostnadsramme på rundt 200.000 kr. (materialutgifter) der mesteparten av arbeidet er
planlagt utført på dugnad. Finansiering er basert på søknader fra UNI-stiftelsen, Norsk kulturminnefond og Lerøy
Aurora og andre. Vi har stor tro på at vi kan få finansiert dette arbeidet.

Renoveringen av tak er planlagt med oppstart våren 2015. Vedlagt er søknaden som ble sendt til Norsk
Kulturminnefond samt prosjektbeskrivelsen for Vorterøy kaisamt kopi av brev fra Skjervøy kommune.

Vennlig hilsen,

Rolf Terje Enoksen

(R07-.ei
Styre eder i Stiftelsen Vorterøy Kai.

Email: rolfte@me.com



Prosj ektbeskrivelse

rir

Refundamentering
Vorterøy kai



Innledning
Vorterøy kai eies av Skjervøy kommune og drives av en ideell stiftelse; Stiftelsen Vorterøy
kai (SVK).

Stiftelsens formål er drift og vedlikehold av kai og bygninger på indre del av det gamle
kaianlegget. Kaianlegget som tidligere var eid av Nord-Troms Museum (NTRM), er i
forbindelse med etableringen av stiftelsen i sin helhet overdratt til Skjervøy kommune. Ytre
del av kaia (ekspedisjonskaia) ble totalrenovert av Skjervøy komnmne i 2011.

SVK har i løpet av 2011 startet med renovering av bygninger og kai under bygninger.

Vorterøy kai

Vorterøy kai ble bygget av Isak Salamonsen. Isak Salamonsen drev fiske og den første
kaibiten satte han opp i slutten på 1940 årene. Da ble den brukt til redskapslager og nothjell.
Tyskerbrakka hentet han i Breivik på Sørøya i 1957 og satte den opp samme år. Til kaipåler
brukte han bjørkestokker hentet på Spåkenes og slepte dem ut til Vorterøya.
Landhandel og fiskemottak startet han i brakka sammen med kona i desember 1957.

11993 Overførte Isak og Steivor Salamonsen Vorterøy kai til NTRM, skjøtet ble tinglyst i
januar 1995. Siden var det i NTRMs eie til Skjervøy kommune overtok kaianlegget i 2009.

Stiftelsen Vorterøy kai ble etablert med deltakere fra NTRM, Vorterøy Bygdelag og Lerøy
Aurora. Eieren, Skjervøy kommune har leid ut kaianlegget til SVK. Skjervøy kommune har
stått ansvarlig for at ekspedisjonskaia er renovert og bygget om.

I dag har Lerøy Aurora lakseoppdrett ved Vorteroya og ved Kågen. De som arbeider der har
base på Vorterøya.

På kaiområdet står det to brakker, den ene bestående av garasje, kafe og bensinskur. Den
andre inneholder den gamle posten og butikken, lager, fiskebruk. Fiskebruk og lager
disponeres i dag av Lerøy Aurora, mens butikkdelen og den andre brakka benyttes av
Vorterøy bygdelag.

I lokalene til den for lengst nedlagte landhandelen har bygdelaget de seinere årene drevet
sommerbutikk på dugnad. Det er svært populært, ikke minst som sosialt møtested for folk.
Hver lørdag selges nystekte vafler og kaffe til inntekt for bygdelaget. Folk har god tid, slår av
en prat og koser seg med vafier til fatet er tomt.

Videre har bygdelaget planer om å utvikle området med å gjenskape fiskemottaket slik det var
på 50 tallet med de redskaper som ble benyttet på den tiden. Det er etablert sommerkafe i
spisebrakka (hybelen). Her er det meningen å samle bilder og utstyr fra livet på Vorterøya
etterkrigsårene.

I tilletza vil miljøet rundt kaia hestå av ei seihesje med stålstrenger som er rennvert ng heynrt.

Det er to traktorer på øya i privat eie som har tilhørt bruket. Disse er nå pusset opp slik at de
er en del av det miljøet det er ønske om å skape her.



Kai anlegget sett fra land.

Butikken i dag. Varer fra den tiden Isak Salamonsen drev butikk på Vorterøya står igjen som et bilde på hva som
ble solgt på butikken.



Restaurering av Vorterøy kai
I Nord-Norge har trekaier vært vanlig inntil det for noen tiår tilbake begynte å bygges kaier i
betong. Trekaien har forsvunnet mer og mer. Kaia på Vorterøy er en av de få gjenværende og
vi ser det derfor som ekstra viktig å ta vare på kaia.

På slutten av 1990 tallet ble kaianlegget restaurert av NTRM. Det ble blant annet satt ned nye
peler under kaianlegget. Nå er det imidlertid klart for å gjøre nye utbedringer.

I 2010 startet arbeidet med ombygging og restaurering av ekspedisjonskaia. I løpet av våren
2011 ble denne delen av prosjektet avsluttet. Arbeidet med den del av kaia som SVK har
ansvar for (ilet vil si kai under fiske.4)ruket, lager, post, buti"-, garasje, hy'bel og bensinskur)
ble påbegynt våren 2011. Deler av dette arbeidet samt bygging av nytt godsskur ble utført i
2011.
I 2013 ble siste del av renoveringen av av fundamentet under bygninene ferdigstilt. Det er nå
klart for neste tappe i restaureringsarbeidet. Taket på bygninene er av bølgeblekk som er i
meget dårilg forfatning. Det lekker flere steder og det er derfor viktig å få renovert dette for å
kunne bevare byggene.

Kaia og fiskebruket er viktig for øyas identitet og er et viktig kulturminne fra etterkrigstida.
Begge kaiskurene er en del av kulturmiljøet og er i dag i bruk av Vorterøy bygdelag og Lerøy
Aurora. Ei trygg og sikker kai sikrer brukerne av kaia og kulturminnet. Dette har derfor
ringvirkninger i regionen både for kulturhistoriske miljø og næringslivet som Lerøy Aurora
og kommunikasjon gjennom rutegående båt.

Eksisterende kai under bygninger

•. 



t ( •

Eksisterende kai peler under fiskebruket

•

Ny ekspedisjons kai bygges
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Framdriftsplan for total renovering av Vortrøy kai.
Prosjektet er delt inn i 4 delprosjekter.

Prosjekt 1(utført 2011) — Totalrenovering av "ekspedisjonskai". Dette arbeidet ble utført av
firmaet Johnsen og Sønn, Tromsø, med Skjervøy kommune som byggherre. Finansiering av
ekspedisjonskaia var et spleiselag mellom Skjervøy kommune, Lerøy Aurora, Troms
Fylkeskommune og Vorterøy Bygdelag). Arbeidet ble ferdigstilt våren 2011.

Prosjekt 2—Renovering av kaifundament under eksisterende bygninger (fiskebruk, post og
butikk) samt de to kaideler uten bygninger. De to kaidelene uten bygning ble renovert sommer
2011. Resterende arbeid (kaifundament under bygninger) eble utført høsten 2013 og hele
fundamentet under bryggene er nå renovert.
I forbindelse med renovering av ekspedisjonskaia ble det gamle godsskuret revet. Nytt
godsskur ble bygget sommeren 2011. Finansiert av Skjervøy kommune, Lerøy Aurora og
Fiskarlaget Nord. Arbeidet ble i sin helhet gjort på dugnad av folk fra Vorterøy bygdelag og
lokalansatte fra Lerøy Aurora. Godskuret er et kombinert godsskur, kjemikalierom (for Lerøy
Aurora) og venterom/møterom for alle.

Jb•li

Bygging av nytt godsskur i 2011
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Viser det nyrenoverte fundarnent under fiskebruk. Utfort høsten 2013.

Prosjekt 3 — Renovering av tak på eksisterende bygninger (fiskebruk, post og butikk). De
gamle bølgeblikk platene er rustet sund og taker lekker derfor fiere steder. Planen er derfor å
starte renovering avtaket i løpet av 2015 avhengig av finansiering.

Prosjekt 4
2017 —
Lage et lite «museum» inne i fiskebruket og som viser hvordan fiske og fiskemottak ble utført
på femti og seksti tallet. Mye av det gamle utstyret er bevart og vil bli pusset opp og stilt ut.
Det er også et ønske å få vise kontrasten mellom aktiviteten på fortidens fiskemottak til
dagens effektive oppdrettsanlegg.

Prosjekt 5 — Renovering av fasade. Foreløpig er det ingen tidsplan på dette arbeidet.



Nyrenovert ekspedisjons kai.

Milepæler
2015  - 2016
Rette opp skjevheter i tak og skifte ut bølgeblikk platene med nye plater. Over butikklokalet
vil platene bli skiftet ut med papp som var det opprinnelige dekket av dette første
byggetrinnet.

Prosjektets organisering
Prosjektansvarlig er Stiftelsen Vorterøy kai. v/prosjektleder er Rolf Terje Enoksen

I prosjektet er en styringsgruppe som består av følgende representanter:
Nina Einevoll Strøm, Nord-Troms Museum — Kvalitetsikring av arbeidet slik at det er i
samsvar med bevaring av bavaringsmessig bygningsmasse
Jan Børre Johansen, Lerøy Aurora — Representant for det lokale næringsliv
Jan Ole Johansen, Vorterøy bygdelag — Daglig oppfølging av prosjektet

Beskrivelse av arbeidet:

Renovering av tak:
Allt av gamle ødelagte takplater blir f.jemet og levert inn på godkjent avfallsmottak. På grunn av
dårlig kaifundament har taket seget på deler av bygningen. Takkonstruksjonen (sperrene) er
laget med for små dimensjoner. Denne skjevheten vil bli rettet opp og sperrene vil bli
dimensjonert til å tåle større tyngde. Nye takplater vil bli lagt på flskebruket. Taket over lager
og butikklokalet var det første bygget som ble satt opp på 50 tallet. Dette bygget var laget av
brakkeflak som tyskerne satte opp flere steder i Nord Norge. Taket her hadde papp og det er
ønskelig å bringe denne delen av bygget tilbake til det opprinnelige.



Kostnadsoverslag

Aktiviteter Kostnader

Materialer 110000

Leie av håndverker 45000

Prosjektledelse 25 timer a 200 kr. 5000

Dugnader andre, 75 timer a 200,- kr. 15000

Diværse kostnader (frakt, leie av utstyr) 15000

Sum utgifter 190000

UNI-stiftelsen

Kommunalt næringsfond

Dugnader

Egne materialer

Bidrag stifterne

Fiskarlaget Nord/FHL

Norsk Kulturminnefond

Egne midler

Inntekter

20000

20000

20000

10000

40000

20000

20000

35000

190000



Vorterøy kai
Ekspedlsjonskai. Renovert I 2011. FInanstert av
Skjervøy kommune, Lerøy Aurora, Troms
Fylkeskommune og Vorterøy Bygdelag.
Byggherre Sklervøy kommune.

"Rirffl
Kai uten bygninger. Renovert 2011. Finansiert
av StrlItelsen Vorterøy kal og arbeld utført av
medlemmer fra Vorterøy bygdelag.

Godsskur.
Bygget på dugnad 12011 av medlemmer av
Vorterøy bygdelag og lokalansatte fra Lerøy
Aurora. Flnansiert av Lerøy Aurora, Skjervøy
kommune og FIskarlaget Nord.

Fiskebruk.
Kal under fiskebruk. RenoverIng påbegynt
Forventet avsluttet I 2012. PinansIert av
StIftelsen IJH1, Lenøy Aurora, Vorterøy Bygdelag.

Tak på fiskebruk Planlagt renovert 12012.
Finansiering søkt hos Troms Fylke (RUP midle ).
Arbeld utfines på dugnad av medlemmer av
Vorterøy Bygdelag.

KaI under lager, post butikk hybel/kafe og
bensinskur. Renovering påbegynt. Forventet
avsluttet12012. Finansiert av Stlftelsen UNI,
Lenøy Aurora, Vorterøy Bygdelag

Tak over lager, post og butikk. Planlagt renovert
12013. FlnansterIng søkt hos Troms Fylke (RUP
mIdler). Arbeld utføres på dognad av
medlemmer av Vorterøy Bygdelag.



Norsk Kulturminnefonci
'r Søknadsskjema 2014

For utfylling av skjemaet: Se eget veiledningsdokument

1. Pros'ektnavn
Vorterøy kai

2. Søker
Navn
Adresse
Postnr./sted
E- ostadresse
Telefon
Mobiltelefon 99258889

Bankkontonummer64200586652

Or .nummer 994940821

4. Søknaden gjelder
A. Hovedkate ori

Arkeolo

B o anle
Utomhusanle
Fartø
Andre kulturminner

Rolf Terje Enoksen

Vestergt. 23, Leilighet 22

9008 Tromsø

rolfte@me.com

3. Geo rafisk beli enhet
Adresse Yorterøy _ _  Gnr/bnr 47/29 -
Kommune Skjervøy Fylke TROMS

SEFRAK-nummer B nin snummer
Askeladden-ID ved fredet kulturminne

5. Beskrivelse av kulturminnetlkulturmil'øet

Nedlagt fiskebruk, post og butikk.
Ekspedisjonskai

Flp.r

Navn
Adresse
Postnr./sted
E- ostadresse
Telefon
Mobiltelefon
Org.nr

sett kryss B. Formell status sett kryssC. Eierform
Fredet Privat
Regulert til bevaring 1
Hens nssone vem
Definert vemeverdi
Udefinert

6. Da ens bruk
Ekspedering av hurtigbåt. Sommerbutikk/kafe. Samlingssted for bygdefolk

7.  Framtidig bruk
Ekspedring av båt, samlingssted for bygdefolk, "museum" som viser hvordan fiskerimottak ble utført tidfigere.

- 1 -

Pros'eldnummer

Mottatt dato
U les av Kufturminnefondet

Datert
Uffylles av søker

Skjervøy kommune

Postboks 145-G

9189

post@skjervoy.kommune.no

77775500

1941812716

Selska Iforetak
Forenin
Stiftelse
Offentlig

sett kryss



8. Beskrivelse av da ens tilstand

Ekspedisjonskai ble totalrenovert i 2011 som et fellesprosjekt mellom Skjervøy
kommune og Stiftelsen Vorterøy kai. Resten av kaifundamentet (under bygningene) ble
renovert av Stiftelsen i 2013. Det som gjenstår av renovering som bør gjøres snarest er
reperasjon av tak. Takplatene av bølgeblikk er i dårlig forfatning og lekker flere steder.
taket er også seget på grunn av dårlig kaifundament. Kaifundamentet er nå renovert
men skjevhet i taket må rettes opp.

9. Planla te tiltak (kort beskrivelse – stikkordsmessi )

Fjærne de gamle takplater og frakte til avfallsplass. Forsterke takstoler og rette opp
skjevhet i takkonstruksjon. Legge på nye takplater som er i stil med det opprinnelig
taket.

10. Planlagte tiltak ( Ilende beskrivelse)

Fiskerbruk/post/butikk/lager:
Bygge_stHlasje_Ta av_gamlarustne_takplater._Frakte_med-båt-tfiravfallmottaki— --
Nordreisa. rette opp skjevheter i takkonstruksjon. Forsterke de gamie takplatene.
Legge lekter og skru på nye takplater. Montere takrennerog avImp. Mnntere beslag

11.Framdriftslan
Pros'ektets start Dato 01.06.2015 Pros'ektets slutt Dato

12. Beskrivelse av framdrifts lan
01.06.2015 - 15.10.2015 Skifte tak over fiskebruk
01.06.2016 - 15.10.2016 Skifte tak over resten av bygningsmassen

13.Tidligere mottatt tilskudd
Fra Pros'ektiob'ekt Âr
UNI-Stiftelsen Renovering av kaifundament 2011/2013

Lerøy Aurora/Fiskarlaget NordNorterøy bygdelag Renover av Kaifundament godsskur 2011/2013

Skjervøy kommune Renovering av Kaifundament 2011/2013

Norsk kulturminnefond Renovering av Kaifundament 2013
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15.10.2016



14. Budsjett
A.  Kostnadsoversla inklusiv mva,eksklusiv mva for søkere med refusjon for mva Beløp avrundet 500 kr

Dugnad(føres også i B. Finansieringsplan) Sats timer Belø

E eninnsats 200,- 25 5,000 kr

Du nad andre 200,- 75 15,000 kr

Sum du nad
E  ne materialerhaskiner(føres også i B. Finansieringsplan)

Materialkostnader
Direkte lønnsut ifter(inkl, sos. ut .
K'ø hlele av renesterhåndverkere, konsulenter m.m Belø

Sum k"0 Rele av renester
Fraktkostnader
Diverse kostnader
Totale kostnader

B. Finansierin s  lan
Du nad(fra A. Kostnadsoversiag.)  Sats  Timer Belø  _ _ _  

E eninnsats 200,- 25 5,000 kr

Du nad andre 200,- 15,000 kr

Sum du nad
Egnematerialerhaskiner(fra A. Kostnadsoversiag )

E enka  ital Belø

E ne midler 40,000 kr

Lån lån iver.
Sum e enka ital
Private tilskudd Hvilke Belø

Lerøy Aurora 40,000 kr

UNI stiftelsen 20,000 kr

FHL 20,000 kr

Sum rivate tilskudd
Offentli e tilskudd Hvilken Belø

Kommune Kommunalt Næringsfond 20,000 kr

SMIL-tilskudd
F Ikeskommune

I Andre offentlioe bidraasvtere

Sum øvri  e offentli e tilskudd
Omsøkes fra Norsk kulturminnefond
Totalfinansiering

- 3 -

20,000 kr

10,000 kr

100,000 kr

45,000 kr

0 kr

5,000 kr

10,000 kr

190,000 kr

Beløp avrundet 500 kr

20,000 kr

10,000 kr

40,000 kr

80,000 kr

20,000 kr

20,000 kr

190,000 kr



15. Tille  sinformas'on sett kryss

Kommunedel lan for k.minner Statli verne lan
F Ikesdel lan for kulturminner Nas'onal rk
Regionalplan for kulturminner Naturreservat
Annet (spesifiser):
Brev fra Nord Troms Museum 3
Brev fra Troms Fylkeskommune - 3

16. Obligatoriske vediegg
Fotodokumentas'on — eldre bilder, oversiktsbilder o detarbilder
Kart

0 målin Ite nin er
Detal'ert tilstandsvurdering r kt 8
Detal'ert tiltaksbeskrivelse 'fr kt 10
Kostnadsoverslag/tilbud fra utførende håndverker o /eller råd iverejf pkt 14, A

Rede 'ørelse for hvordan det sikres nødvendi kompetanse i pros'ektet

17.  Andre obli  atoriske vedle —der det er relevant for  søknaden
Ko i av lån, arantier o tilsa nsbrev for rivat/offentli tilskuddIf pkt 14. B.

Bekreftelse formell statusjf pkt 4.B,

Dis ensas'on/ odk'ennin -av tiltak å fredet anle fra antikvarisk m di het-
g etillatelseldis ensasbn fra kommunen

Rede 'ørefse for andre tiltak som planle ges å kulturminnet, 'f kt 10 i veilednin en
Fullmakter der det er flere eiere og ikke alle har signert søknaden

18. Andre anbefalte vedle

Kulturminnefa li uttalelse om ros'ektet o kulturminnet 3

Kulturminnets historie
Dokumentas'on av tidli ere 'ennomførte ros'ekter
Annen relevant dokumentas'on

19. Forpliktende underskrift

Søker Eier

2-4/ti -,201t1  
Dato Underskrift Dato Hntb.rskrift

Landska svernområde
Verdensarv

Nummerering

1

2

1

1

3



Referanse

201413555-2

Med hilsen

Cissel Samue1sen
Rådmann

www.skjervoy.kommune.no

Skjervøy kommune
Skjervøy kommune

Kommunalt bidrag til renovering av tak ved Vorterøy kaianlegg

Viser til forespørsel fra Rolf Terje Enoksen om mulighet for at Skjervøy kommune gjennom
næringsfondet kan bidra med kr 20 000 til renovering av tak ved kaianiegget på Vorterøy.
Midlene er tenkt å inngå i en fmansieringsplan som skal sendes Norsk Kulturminnefond.

Saken er ikke formelt behandla i Skjervøy Næringsutvalg, men det ligger an til at en søknad vil
få et positivt vedtak. Herved bekreftes at Skjervøy kommune skal finne løsning, slik at den
kommunale egenandelen er sikra.

Dato

27.10.2014
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