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Vedtak om utlegging av flytebrygge ved Fjordbua, John-Olaf Johansen

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som
saksnummer 59/15.

Vedtak
Utlegging av flytebrygge på inntil 3 x 6 m, med landgang, rampe, landfeste og forankringer
som omsøkt og vist i kart, anses å være i tråd med vedtatt reguleringsplan for Risneset
hytteområde.

Med hjemmel i havne- og farvannslovens § 27 gis John-Olaf Johansen tillatelse til utlegg av
flytebryggeanlegg som omsøkt på gnr 46/29.

Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 29 gis tillatelse på følgende vilkår (1-4):

1. Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og vist i vedlagte tegninger og
kartutsnitt. Det må ikke foretas endringer av tiltaket eller terrenginngrep ut over det omsøkte
uten at dette på forhånd er godkjent av kommunen.

Begrunnelse: Endringer kan medføre annen virkning i farvannet enn det som er
vurdert i forbindelse med tillatelsen.

2. Eventuelt erstatningsansvar som følge av tiltaket påhviler tiltakshaveren.

Begrunnelse: Det er tiltakshaveren som får fordelen av tillatelsen. Skulle tiltaket
føre til skade, er det naturlig at tiltakshaveren bærer utgiftene.

3. Dersom arbeidet ikke er i gangsatt innen 3 – tre – år eller innstilles i mer enn 2
– to – år, faller tillatelsen bort.

Begrunnelse: At tiltaket ikke utføres eller stopper opp for lengre tid kan hindre
annen utnyttelse av farvannet.

4. Det må sørges for at tiltaket til enhver tid er forsvarlig vedlikeholdt.

Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn.

5. Flytebryggen må ha tilstrekkelig solid utførelse og fortøyes/forankres på en slik
måte at konstruksjonen ikke hindrer eller skader annen sjøveis trafikk, samt at
avdrift unngås.

Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn.

Det gis samtidig tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-2, jf § 1-6.

Søker er selv ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra grunneiere og andre
rettighetshavere. Kommunen er ikke ansvarlig for å følge opp dette. Privatrettslige tvister
mellom partene avgjøres enten gjennom avtale eller på andre måter, for eksempel
domstolene.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker, se vedlagte orientering om klageadgang.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur
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Andre opplysninger
Gebyrkrav på kr 5.000 for saksbehandling blir fakturert med det første, og sendes ut i eget
brev.

Iren Førde
Saksbehandler

Vedlegg
1

Informasjon om klageadgang

Rune Reisænen
Virksomhetsleder Plan og utvikling

