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Kommunale flytebrygger Mevær og Langholmen

Rådmannens forslag til vedtak:

1.

Kommunen tilbyr fastboende på Langholmen å overta flytebrygga vederlagsfritt.

2.

De to gamle kommunale bryggene som har ligget ved Mevær selges til
høystbydende. Henting bekostes av kjøper

Vedlegg
1

Kart

2

Bilde brygge Mevær

Bakgrunn for saken:
Kommunen eier i dag to flytebrygger i Fleinvær. Den ene ligger ved Mevær og den andre ved
Langholmen.
Brygga ved Langholmen er i bra stand, mens brygga ved Mevær er i dårlig stand. Opprinnelig
lå det to brygger ved Mevær, men den ene ble fjernet forrige vinter. Denne ligger nå i
Sørarnøy. Bryggene er gamle og smale.

I dag er det ei større, ny flytebrygge på Sørvær. Det er ca 1 km fra husene på Langholmen til
kaia på Sørvær. Det er to bruer på denne strekningen og ellers gangvei/vei for ATV.
Ved Mevær blir det nå lagt ut et nytt flytebryggeanlegg i privat regi, med tilskudd fra
kommunen. Den nye brygga vil løse behovet for fastboende til å fortøye egen båt når de skal
reise videre med hurtigbåt.
Kommunen må ta stilling til hva som skal gjøres med de to flytebryggene som fjernes fra
Mevær, og samtidig vurdere om vi fortsatt skal eie brygga ved Langholmen.
Skolen er nedlagt og pr 1. januar 2017 var det 9 fastboende i Fleinvær.
Brygge Mevær
Etter rådmannens vurdering har kommunen ikke bruk for de to bryggene som lå ved Mevær.
Begge trenger reparasjon, men kan forsøkes solgt som de er. Vi har hatt henvendelser om
kjøp/overtakelse av brygga som ligger ved Mevær både fra Lokalutvalget i Fleinvær og fra en
privatperson. Etter rådmannens vurdering kan bryggene averteres for salg til høystbydende.
Henting bekostes av kjøper.
Brygge Langholmen
Kommunen har bedt fastboende på Langholmen om opplysninger angående dagens bruk av
brygga. Vi har fått følgende tilbakemelding fra Odd Jensen:
«Flytebrygga på Langholmen fungerer som allmeningskai. Bygderuta brukte brygga helt til
"Femris" ble satt inn i ruta. Den er eneste alternativ på Langholmen for ambulansebåten. Den
blir også benyttet av service personell på tele-og kraft nettet etc.
Selv om brygga pr. dato ikke er i bruk av skolebarn, så har den minst like stor funksjon på
andre områder. Den er svært viktig i beredskapssammenheng. For å ivareta disse
funksjonene til beste for alle brukerne på øya, mener vi at kommunen fortsatt må ha ansvar
for brygga og at den blir vedlikeholdt.
Brygga er ca.15 år, men er i tilsynelatende brukbar stand. Det er ikke utført noen form for
vedlikehold i perioden fra kommunens side (smøring, fendring, fortøyninger). Fortøyning ut
fra land på nordvestre hjørne har slitt seg, noe vi har varslet kommunen om flere ganger i
løpet av di siste tre år.»
Brygga er 15 x 3 m.
Vurdering:
Etter rådmannens vurdering er det ikke lenger naturlig å ha kommunal flytebrygge ved
Langholmen.
Det er ingen skolebarn som skal hentes, og bygderuta legger til ved kaia på Sørvær.
Ambulansebåt ligger på Ørnes, og ved dårlig vær brukes redningsskøyta fra Bodø. Ifølge
kommunelege 1 brukes SeaKing mer enn tidligere da man ofte går for helikopter fremfor å
bruke redningsskøyte.
Det er opplagt praktisk med ei brygge ved Langholmen, men rådmannen mener det ikke
lenger er behov for at kommunen eier brygga.

Det er fast bosatte på Gjømmerholmen også uten at kommunen har kommunal brygge der.

Kommunen kan tilby fastboende på Langholmen å overta brygga vederlagsfritt.
De to gamle bryggene som har ligget ved Mevær bør selges til høystbydende. Rådmannen
kan ikke se at kommunen kan nyttiggjøre seg disse annet sted.

