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Samtykke om etablering av flytebrygge på Kunes 

Som resultat av mange innspill underveis de fire årene Kunesdagan har vært 
arrangert har to tiltak kommet frem som viktige bidrag for å skape bolyst og trivsel.  

Vi jobber med å få tillatelser for å sette opp tre gapahuker i nærområdet til Kunes. Vi 
hadde håpet at en eller flere gapahuker kunne være satt opp allerede i fjor eller til 
sist påske men her må vi smøre oss med tålmodighet slik at alle tillatelser er på plass 
før etablering.  Det vil ennå ta noe tid før dette er avklart, kanskje ikke før vinter/vår 
2018, da sametingets kulturavdeling har sendt innsigelse og skal gjennomføre 
befaring for kulturminner i ett av områdene. Befaring vil ikke bli gjort før i 
august/september 2017.   

Det andre tiltaket som har vært foreslått er å etablere ei flytebrygge og ett område for 
å kunne sette ut å ta opp lystbåter. Vi henvender oss som initiativtaker for å be om 
samtykke fra plan- og bygningsloven for å kunne etablere festeanordning på land 
men også ankerfeste for å sikre brygga. Det planlegges at brygga skal kunne settes 
ut på våren og trekkes på land på høsten, altså ikke fast installasjon. Ved siden av 
flytebrygga planlegges det å etablere sted hvor det er mulig å rygge ut i fjæra med bil 
og tilhenger for å kunne sette ut og ta på land båter. Det bes om at Kystverket blir 
konsultert om etablering av fast ankerfeste av flytebrygga men også for eventuelle 
endringer i fjæra for å få til avlastings- og pålastingsrampe for båter.   

Vi har vurdert at området ved grillhytta eller mellom matrikkelnr 14/1/40 og 14/1/41 
som best egnede sted for slik installasjon. (se vedlegg) 

Barents Musikk- og kulturforum vil på ett senere tidspunkt ta initiativ til å etablere en 
egen organisasjon (for eksempel Kunes Brygge SA) som skal ha til formål å drifte og 
vedlikeholde flytebrygga. Det ville vært mest gunstig om kommunen sto som 
utbygger. Vi har vært i kontakt med produsent som kan prosjektere og levere brygga. 
Vårt mål er å kunne sette ut ei flytebrygge våren 2018. 

Vi ber om at samtykke etter plan- og bygningsloven blir behandlet i rette instans så 
raskt som mulig.  

På vegne av Barents Musikk- og kulturforum 

Alf Edvard Masternes   
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