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Vedtak om utlegging av flytebrygge, Fridtjof Fredriksen

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 3/16, som
saksnummer 122/16.

Vedtak
Kommunen slutter seg til de vilkår som er satt av Kystverket, og gir tillatelse til utlegging av
flytebrygga i samme tidsrom, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, jf 1-6.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagefristen er 3 uker regnet fra den
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen
fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over,
den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager
så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når
denne melding kommer frem.

Bakgrunn for saken

Kystverket har gitt tillatelse etter havne- og farvannsloven, for utlegging av brygge på 6 x
1,5 m, ca 3 m ut fra moloen. Brygga legges ut fra den festetomta du leier hos Kystverket.
Tillatelsen er gitt for 5 år, til 1.7.21.

Høringsinstanser, inkludert havneutvalget, har ingen merknader.

Lovanvendelse
Formålet med plan- og bygningsloven (PBL) er å fremme bærekraftig utvikling til beste for
den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver
og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og
planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.

Vurdering
Søknaden anses å være i tråd med gjeldende reguleringsplan. Det har tidligere vært en
flytebrygge på samme sted. Kystverket har satt nødvendige vilkår i sitt vedtak. Kommunen
bør gi sin tillatelse for samme tidsrom, 5 år, som er det vanlige i fiskerihavner.
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