
Etablering av Kunes brygge



Plassering av flytebrygge

Planlagt avkjørsel og

Vei til parkering

Parkering/

oppstillingsplass

til 1 5 kjøretøy



Beskrivelse

Etablering av flytebrygge på vestsiden ved naustområdet i Kunes ble konkludert som

kostnadskrevende og heller ikke positivt mottatt av alle. Argument som ble brukt var det vil

hindre sportsfiske langs fjæra men hovedargumentet er at det blir svært dyrt å a nlegge

brygge i området da det må bygges stor fylling på land.

Vi ser n å på ett område på østsiden av S torfjordbotn . Det er to grun neiere som må gi sitt

samtykke før arbeidet kan fortsette.

Jorunn Tornvik eier grunn der det planlegges vei og oppstillingsplass. Bjørn Simonsen eier

grunn der flytebryggen er tenkt satt fast mot land.

Det må etableres en Kunes bryggeforening som da må kunne få en 1 00 - årig kontrakt med

grunneierne slik at tilgang til området ikke hindres av etterkommere og at bestemmende og

bevilgende myndigheter samt utlånere vet at det er langvarige kontrakter med grunneierne.

I utgangspunktet skal dette være ei allmenn brygge men at den enkelte må betale seg inn for

å ha tilgan g til parkering og båtplass. Bygga vil da være allmenn for å kunne legge til med

båt men det kan da ikke forventes at båter kan bli liggende ved brygga uten å betale for seg.

En forening, Kunes Brygge , (KB) må etableres og det må tegnes/tin glyses kontrakt med

grunneiere.

KB må tegne kontrakter med de som vil kjøpe seg inn i brygga og sette sum for årlig leie.

De som kjøper seg inn kan senere fragi seg plassen uten å få tilbakebetalt

førstegangssummen.

Nyetablerere må kjøpe seg inn på samme måte som de som er med i oppstarten.

KB må budsjettere investeringskostnader for etablering av:

- vei

- parkering

- gangvei til brygge

- innfesting av brygge

- landgang

- brygge

- utriggere

- bølgebryter nord for brygga

- strømkabel til brygga (ikke første prioritet)

KB må budsjettere med årlige driftsinntekter og driftskostnader.

Det bør planlegges plass til 20 båter på sørenden av brygga. Nord - og vestenden brukes

som korttidsplasser.

Tidligere samtykke fra Lebesby kommune må søkes endret til å gjelde planlagt omr åde.



Det må etableres kontakt med produsent/entreprenør som kan kostnadsberegne brygge ,

bølgebryter, strømkabel og vei inkludert parkering.


