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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243 P28  

Arkivsaksnr.: 17/66    

 

 

GJESTEKAI I SELVÆR - SØKNAD OM TILSKUDD - NÆRINGSFOND  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

::: Sett inn innstillingen under denne linja  

1. Selvær Bygdeutvikling gis et tilskudd på kr 50 000,- til dekning av kostnader med å 

legge ut nytt flytekai/gjestekai i Selvær. 

2. Det forutsettes at gjesteplasser merkes. 

3. Tilskuddet belastes Træna kommunes næringsfond Regionale utviklingsmidler og 

utbetales mot dokumenterte kostnader. 

 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad datert 19.10.2017 fra Selvær Bygdeutvikling v/ Heidi Pedersen. 

 

Fakta: 

Selvær Bygdeutvikling søker om tilskudd til nytt gjestekai i Selvær. Tilbud på et flytekai på 

ca 60 kvadratmeter er innhentet og har en kostnadsramme på ca 150 000 inklusive dekke, 

fortøyninger, frakt og utsett. I tillegg regner de med å bruke en del timer på dugnad.  

 

De håper kommunen kan være med på å sponse utgiften, slik at de får en god gjestekai, som 

kan brukes av både kommunens egne innbyggere og av tilreisende båtturister.  

Videre opplyser de at Selvær Handel jobber med å få satt opp drivstoffanlegg for bensin. 

Bensintank er innkjøpt, og så snart alle papirer er på plass vil tanken monteres opp. Tanken 

er å få lagt det opp slik at de med småbåter kan fylle fra flytekaiet. Dette kaiet er tenkt til 

bruk for de som trenger et sted å ligge i noen timer, ikke for langtidsbruk. 

 

Det nye kaiet er tenkt plassert der kommunens flytekai lå tidligere. Træna kommunestyre 

fattet i K-sak 9/17 følgende vedtak: 

1. Kommunal flytebrygge i Selvær selges til Selvær Bygdeutvikling for kr 1.  

2. Salget forutsetter at brygga vedlikeholdes og at den brukes til allmennyttige formål.  

3. Kommunal tomt i tilknytning til flytekaia selges til Selvær Bygdeutvikling. 

Salgsprisen blir i hht vanlig tomtepris.  

4. Kommunen har gjenkjøpsrett til både tomt og brygge.  

 

Det har tidligere blitt gitt tilskudd til kostnader ved å legge ut flytekai på Sanna ved Sannas 

Venner (F-sak 32/10), på Rødskjærholmen ved Øivind Holmen (F-sak 33/10) og på Husøy 

ved Træna Båtforening (F-sak 31/14), som hver har fått et tilskudd på kr 50 000. 
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Vurdering: 

I vedtatt kommuneplan er et av satsningsområdene at vi skal ha et næringsliv i utvikling og 

med et delmål: Turisme- og opplevelsesnæringen er en voksende sektor i det lokale 

næringsliv. En av strategiene er at vi skal drive Aktiv tilretteleggelse for aktører som ønsker 

å utvikle reiseliv- og opplevelsestilbud på Træna.  

 

I vedtektene til næringsfond, under del A Formål pkt 6 fremgår det at det kan gis 

næringsstøtte til blant annet kommunale fellestiltak. Da mange ønsker å besøke Selvær også 

ved egen eller leid båt, vil god infrastruktur være med på å bidra til ønsket vekst i vår 

turismenæring.  

 

Når det gis midler av fellesskapet til et slikt tiltak, bør det i vedtaket om tildeling av midlene 

settes krav om merking av gjesteplasser.  

 

På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at Selvær Bygdeutvikling gis et tilskudd på kr 

50 000,- til innkjøp og utlegging av ny flytebrygge. Tilskuddet belastes næringsfond 

Regionale utviklingsmidler. 

 

  

Vedlegg: 

Kostnad med finansiering 

 

 

Træna 10.11.2017  

 

Liv-Hege Martinussen       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


