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 Utsikten er det ingenting å si på.  
 

 RØRVIK 
   Knut Sandersen 

 knut@ytringen.no 

 Forsvarsbygg har gitt 
fl ere offentlige instanser 
mulighet til å kjøpe 
Nærøysund fyrstasjon, 
men så langt har ingen 
takket ja.  

 I innstillingen fra rådmannen 
til formannskapet i Vikna 
kommune heter det at Vikna 
kommune ikke ønsker å 
benytte seg av muligheten til 
å kjøpe fyret. Endelig vedtak 
blir fattet på formannskaps-
møte 19. mars.

– Det er ikke kommet noen 
henvendelser fra off entlige 
instanser, og fristen for å gi 
oss tilbakemelding det er satt 
til 8. april, sier prosjektleder 
Randi Gotliebsen hos For-
svarsbygg til Ytringen.

Hun regner med at et even-
tuelt salgsprospekt for det 
åpne markedet vil være på 
plass i begynnelsen av mai.

– Det er tett opp mot påske, 
og megler må få tid til å jobbe 
med prospektet, sier Gotlieb-
sen.

POPULÆRT TUROMRÅDET
– Vi har fått tilbakemeldinger 
på at det er mange som bruker 
stedet som et turmål, og 
andre som bruker knausen 
nedenfor huset som fi skeplas-
ser, sier prosjektlederen og 

tror det ville vært fi nt om ste-
det fi kk være tilgjengelig for 
allmenheten.

Sykler og folk var det også 
da Ytringen dro ut for å ta bil-
der, og det er tydelig at stedet 
er et yndet turmål.

TAKST PÅ FIRE MILLIONER
Fyrstasjonen ble nedlagt i 
1984 og har senere vært 
benyttet av Forsvaret. Det er 
to bygg på eiendommen i til-

legg til et kaianlegg i betong 
med båtkran live ved naustet. 
Grunnarealet er på drøye14 
mål, og har fått en takst på 
fi re millioner kroner.

– Nærøysund fyrstasjon lig-
ger i et uregulert område 
innenfor 100-metersbelte og i 
LNF-område sone 2. Det er 
derfor ikke tillatt med dagens 
regler å ytterligere bygge på 
eiendommen. Kystverket fyr-
lykt ligger på eiendommen og 

har rettighet til adkomst, 
heter det i brevet fra Forsvars-
bygg.  

 Utsiktperle skal selges 

 Den gamle mannskapsmessen følger også med eiendommen.  
 

 Nærøysund fyrstasjon er et populært turmål for mange.  
 

Fakta

 Nærøysund fyrstasjon 
 Opprettet 1841 på Prestøy.
Flyttet til nåværende sted i 1904.
Nedlagt og avbemannet i 1984. 


