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Søknadsnr.

2019-0025

Søknadsår 2019

Arkivsak

Støtteordning

Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn

Båthavn og Kystkultursenter i Aursfjorden i Malangen - mudringsarbeid

Kort beskrivelse
Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter AS (ABK AS) nærmer seg nå oppstart av moloarbeider og innkjøp av
marinasystemer til båthavn. I denne forbindelse trenger vi støtte til mudringsarbeider i den nye havna.

Prosjektbeskrivelse
ABK AS har jobbet systematisk over år med etablering av ny næringsvirksomhet, aktivitet og bolyst i Aursfjord i
Malangen i Balsfjord kommune.

Kommunen har vært både positiv og støttende, selv om det har vært noen motbakker i prosessene.
Molo, flytebrygge og båtoppsett er rehabilitert og bygget. Et område på 3 000 m2 er skutt ut i Indre
havn og lagt til rette for bobilcamp på sommerstid og vinteroppsett for båter. Det er bygget ny
avkjørsel fra FV 184 ned til havna, og 6 av 7 tomter for fritid- og utleie er solgt. Det er signert
intensjonsavtaler for over 2 mill. kroner i Marinaen, og Nysted Eiendom AS har prosjektert 12
moderne naust for salg i prosjektet. Det forhandles pt. om salg av de to første av disse.
ABK AS har inngått avtale med VikØrstad AS om leveranser av flytebrygger/ innredning. Det
forhandles videre pt. med entrepenører om sprenging og bygging av molo vinteren 2019/2020.
Prosjektet har så langt gitt inntekter til lokale entrepenører, elektrikere, rørleggere, snøbrøytere,
dykkere, landmålere og kommunen.
Innbyggere, fritidsfolk og pendlere har fått ei havn de kan fiske fra, parkere i, sette ut båt når
storseien står tett i fjorden. Kulturen har fått ei havn å komme til når de vil se Oppgangssaga og
besøke Galleri Internatet og Samfunnshuset ved arrangementer. ABK AS har også vært pådriver for
Kystkulturfestivalen i Malangen, og vil jobbe videre i dette sporet.
Vi trenger nå støtte til mudringsarbeider for å fullføre havneprosjektet. Kostandene for mudring er 1
mill. pluss moms.
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Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier

Aursfjord Båthavn og
Kystkultursenter AS

Aursfjordveien 1831
9321 MOEN

91520252

Kontaktperson
Prosjektleder

Johan Robertsen

Aursfjordveien 1831
9321 MOEN
Aursfjordveien 1831
9321 MOEN

91520252

Org.nr:996859967

Johan Robertsen

91520252

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
Motatt kr. 110 000,- i tidligere faser i prosjektet.

Spesifikasjon
Bakgrunn
ABK AS ble etablert av Bygdelaget, Grunneierlaget og enkeltpersoner med tilhørighet og/ eller bosted
i Sør-Malangen.
Ønsket fra alle parter var å skape økt næringsaktivitet, bolyst og bedre havnefasiliteter i denne del av
Malangen i Balsfjord kommune.
Prosjektmål
Prosjektet har som mål å skape økt næringsaktivitet og bolyst i denne del av Balsfjord kommune; få
på plass en ordentlig båthavn med tilhørende fasiliteter, oppsett av båter, vinterlagring av båter,
bobilcamp, utleie i fritidshytter og ikke minst være en kystkulturarena sammens med MTMU, Saga
Visefestival, Malangen Resort.
Forankring
Prosjektet er godt forankret lokalt i Malangen, i Balsfjord kommune og Målselv kommune. Samt ofte
omtalt i Nye Troms.
Prosjektorganisering
Prosjektet er organisert som et as, hvor de største aksjeierne er tilknyttet Aursfjorden.

Prosjektet styres av styret i ABK AS.
Styreleder er kontaktperson og ulønnet daglig leder.
Samarbeidspartnere
Nysted Eiendom AS

Malangen Resort AS
Saga Visefestival
MTMU
NorProsjekt AS
Rambøll AS
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Statens Vegvesen Region Nord
Balsfjord kommune
Målselv kommune
Målselv Fjellandsby
Aktiviteter
Drift av moderne Marina

Oppsett av båter
Vedlikehold av båter
Bobilcamp
Drift av gjestehavn
Utleie av båter
Utleie av hytter og rorbuer i samarbeid med eierne.
Arrangementssted for Malangen Kystkulturfestival
Målgrupper
Lokalbefolkning (økt bolyst)
Fritidsfolk
Turister
Samarbeid MTMU
Samarbeid med Galleri Internatet
Delaktig i Malangen Kystkulturfestival
Gjøre denne flotte fiskefjorden rtilgjengelig for alle innbyggere i Balsfjord og Målselv kommuner.
Resultat
At Balsfjord kommue kan skryte av å ha en fantastisk moderne båthavn med alle fasiliteter; som gir økt bolyst,
mer fritidsaktivitet, flere turister. Og ikke minst at alle balsfjordinger kan få hente ut "færsk fesk" fra denne
flotte fjorden.

Effekter
En stolt kommuen som kan vise til også dette prosjektet som et positivt tiltak for økt bolyst, flere fritidsfolk og
turister, mer næringsaktivitet og flere skattekroner.

Tids- og kostnadsplan
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Tidsplan
Søknaden omhandler støtte til mudring når ny molo er bygget ut. Planlagt oppstart av moloarbeider er medio
desember 2019, sluttføring molo i primo april. Oppstart mudring primo april 2020, sluttføring mudring medio
mai 2020. Montering Marina juni 2020 og offisiell åpning St.Hans aften 2020.

Kostnadsplan
Tittel

2019

Marina

Mudring
Utbygging molo
Sum kostnad

Finansieringsplan
Tittel

2019

Andre tilskudd

Balsfjord kommune
Bank lån
Egenkapital
Sum finansiering

2020

2021

2022

2023

1 300 000

1 300 000

1 250 000
3 850 000

1 250 000
3 850 000

6 400 000

6 400 000

2020

2021

2022

2023

SUM

300 000

300 000

2 420 000
3 480 000

200 000
2 420 000
3 480 000

6 200 000

6 400 000

200 000

200 000

SUM

Geografi
1933-Balsfjord

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato
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