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Bakgrunn for saken:
Med bakgrunn i brev av 28.09.2016 fra Ny-Hellesund Bryggesameie vedtok
formannskapet 15.02.2017 å be om en sak om bryggeplasser i Prestebukta for
fastboende i Ny-Hellesund
I sak 74/13 05.06.2013 fattet formannskapet følgende enstemmige vedtak:
Etter en samlet vurdering finner formannskapet å kunne inngå en avtale med «NyHellesund Bryggesameie, Prestebukta» om etablering av brygge i Prestebukta i Søgne
for de fastboende i Ny-Hellesund basert på rådmannens forslag av 05.02.2013. Det
forutsettes at vedtektene for sameiet endres i tråd med forutsetningene for avtalen.
Initiativtakerne til bryggesameiet hadde i forkant bedt om at følgende ble fastlagt i en
avtale med kommunen:





10 meter brygge reservert fastboende i Ny-Hellesund i forlengelsen av den kommunale
brygge. (se vedlagt kart, brygge, mudring , parkering)
Brygge finansieres av brukere i henhold til avtale med kommunen (se vedlagt AVTALE)
Mudring av dette område finansieres av Søgne kommune. (se vedlagt pris på mudring)
Biloppstillingsplass. En forutsetning for bryggeprosjektet er at det finnes en løsning på
parkering.
Vedtak om avtale mellom Søgne kommune og Ny-Hellesund bryggesameie, Prestebukta. (se
vedlegg, AVTALE)
Vi har to endringsforslag til avtalen
Punkt 3. En setning føyes til: «Etter utløpet av 20-årsperioden kan avtalen forlenges»
Punkt 6. «Båtplasser som ikke er i bruk, kan leies ut i samråd med kommunen»

Bryggesameiets forslag til vedtekter hadde «i seg» forutsetningene om at bare de
fastboende i Ny-Hellesund som hadde betalt fastsatt innskudd til opparbeidelse av
brygga hadde rett til andel i brygga. Videre slo forslag til vedtekter fast at hver boenhet
med andelsrett til brygge hadde rett til biloppstillingsplass.

Rådmannen hadde imidlertid i sitt forslag til avtale lagt til grunn formannskapets
vedtak om at den påtenkte brygga skulle kunne benyttes av alle fastboende i NyHellesund. Videre var lagt til grunn at eventuelle parkeringsplasser og kostnadene
med mudring måtte dekkes av de fastboende selv. Rådmannen frarådde også å
imøtekomme ønsket om å leie ut båtplasser som ikke var i bruk.
Vedtektene slik de var utformet når formannskapet vedtok selve avtalen med
Bryggesameiet er altså ikke godkjent av formannskapet.
Bryggesameiet orienterte kommunen 15.04.2015 at bryggeprosjektet nå var fullført.
Samtidig ble det vedlagt ordensregler og vedtekter for sameiet. Vedtektene var endret
når det gjaldt rett til biloppstillingsplass og rett til utleie av ledige båtplasser. Punktet
om at bare de som hadde betalt innskudd hadde rett til båtplass var ikke endret.
Fra administrasjonens side ble dette kommentert 20.04.2015 på følgende måte:
Fra kommunens side vil vi ikke ta stilling til, eller godkjenne, ordensregler o.l. for
bruken av brygga i Prestebukta. Vi vil imidlertid presisere at forutsetningen fra
kommunens side er at brygga skal være tilgjengelig for alle fastboende i Ny-Hellesund.
Bryggesameiet
23.04.2015:

«protesterte»

mot

administrasjonens

presisering

i

e-mail

av

I brevet fra Jahn Stray sies det at brygga skal være tilgjengelig for alle fastboende i NyHellesund. Vi regner med det betyr de som har gått inn i bryggesameiet. Alle
fastboende har fått anledning til å bli med i sameiet, men ikke alle har ønsket det av
forskjellige grunner. Noen har kjøpt båtplass av Repstad. Vi som har betalt og gjort
dugnad er brukere av brygga. Nye fastboende og andre fastboende som måtte ønske
det vil alltid være velkommen til å kjøpe en andel. Brygga skiltes PRIVAT.
Administrasjonen gjorde i brev av 01.06.2015 Bryggesameiet igjen oppmerksom på
formannskapets intensjon med den inngåtte avtalen:
Vi viser til e-mail 23.04.2015 hvor dere tolker kommunens utsagn i brev av 20.04.2015
om at brygga skal være tilgjengelig for alle fastboende i Ny-Hellesund til å bety «de
som har gått inn i bryggesameiet».
Vi vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at dette ikke er riktig forståelse. Den
underskrevne avtalen sier at «Brygga skal kunne benyttes eksklusivt for nåværende og
senere fastboende i Ny-Hellesund». Avtalen begrenser ikke bryggeretten til de som er
medlem i et bryggesameie.
Bryggesameiet ønsker fortsatt at kun andelseierne som har betalt for opparbeidelsen
skal ha rett til bryggeplass i Prestebukta. Man reagerer på at kommunen gjennom den
inngåtte avtalen gir mulighet for «gratispassasjerer» og ønsker avtalen reforhandlet på
dette punkt, jfr brev av 29.09.2016 som vedlegges.
Saksutredning:
Forutsetningen for at formannskapet i sin tid ga fri grunn til å etablere «egne»
båtplasser i Prestebukta var at alle fastboende skulle kunne benytte brygga.
Alternativet ville ha vært at de som ønsket fast båtplass i Prestebukta måtte ha kjøpt
seg inn i det private båthavnanlegget som ble bygd omtrent samtidig. En 2,5 m plass
kostet den gang kr 192.000,- og en 3 m plass kr 260.000,-. Inkludert i disse prisene
var også en biloppstillingsplass.

Sammenlignet med disse prisene har Bryggesameiet fått opparbeid 3-4 båtplasser for
en svært rimelig penge. Oppgitt kostnad for disse 10 brygge-meterne er kr 192.629,noe som er svært lavt selv om man plusser på noe for dugnadsinnsats. Kommunen
bør derfor være forsiktig med å gå lenger en det man allerede har gjort i å gi en liten
organisert gruppe særfordeler på kommunal eiendom. Kommunen har i tillegg
reservert korttidsplasser på sin eiendom i Høllen som er gratis for fastboende på
øyene. Så vidt kommen er kjent med, så er det fastboende som har kjøpt plass til
fullpris i Prestebukta og det kan fort bli stilt spørsmål med hvem som er
«gratispassasjer» i denne saken. En vil således anbefale at en opprettholder tidligere
vedtak, da betingelsene for å låne bort grunnen har vært klart kommunisert fra
formannskapet fra første vedtak.
Dersom formannskapet likevel ønsker å imøtekomme Bryggesameiet når det gjelder
hvem som skal ha rett til å benytte brygga i Prestebukta, kan det tenkes ulike
alternativer. Ett alternativ er å selge grunn til Bryggesameiet, f.eks. kr 150.000,- for en
2,5 m plass minus byggekostnader. Dvs. 400 000 kroner. Alternativt kan en ta leie for
grunnen; f.eks. 4000 kroner pr. år som tilsvarer kr 1.000,- pr år pr båtplass som er
samme nivå som i den kommunale båthavna i Solta. Bryggesameiet må også ved
disse alternativene forplikte seg til å holde anlegget i forsvarlig god stand. Hvis ikke,
må anlegget overføres vederlagsfritt til kommunen.

Vedlegg
1 Spørsmål om reforhandling av avtale i Prestebukta - Brygge for Ny-Hellesund
bryggesameie
2 VEDTEKTER FOR NY-HELLESUND. 25.5.
3 AVTALE mellom Søgne kommune og N-H bryggesameie, Prestebukta
4 skilting
5 e-post

1
Til ordfører Astrid Hilde og formannskapet Søgne kommune
Reforhandling av avtale. Brygge for «Ny-Hellesund bryggesameie, Prestebukta»

Kort historikk om Prestebukta og brygge for fastboende:


Krossnesveien ble utbygd i flere perioder for å forbinde Ny-Hellesund med fastlandet. Søgne
kommune var enstemmig i vedtak om å forbinde øysamfunnet til fastlandet med bro. I 1965 ble
imidlertid broplanene til Monsøya over ”Springdansen” skrinlagt av fylket
Det var offentlige penger til broprosjektet på konto, og disse ble overført til kommunen.
Kommunen brukte midlene til å kjøpe grunn fra grunneier, og bygde den kommunale brygga.
Brygga var en kompensasjon for at broplanen ble skrinlagt. I mangel av fastlandsforbindelse
skulle fastboende i Ny-Hellesund få tilgang til brygga i Prestebukta, og veien skulle få et naturlig
sluttpunkt.



Formannskapet vedtok 3.02.12 å selge den delen av den kommunale brygga som fastboende i
Ny Hellesund har brukt i nær 20 år, og som etter avtale med ingeniørvesenet i kommunen er
skiltet og reservert fastboende i Ny-Hellesund. Formannskapet henviste de fastboende til den
resterende kommunale brygga med en liggetid på 3 timer. Det er umulig for oss som skal på
jobb, barnehage etc.



Etter initiativ fra fastboende ble det gjort avtale med kommunen om at fastboende kunne bygge
brygge på kommunal grunn. Vi er avhengig av tilgang til brygge for jobb, barnehage, og
nødvendige ærend. I sommerhalvåret er den kommunale brygga belagt med hyttefolk og
feriegjester. Både mudring og bygging av brygga måtte bekostes av fastboende. Ettersom ikke
alle fastboende var interessert i å bli med på dette (de hadde kjøpt båtplass i Prestebukta) ble
det opprettet et bryggesameie for de som var interessert i denne løsningen. Vedtekter ble
godkjent av Søgne kommune, og formannskapet vedtok at det er «Ny-Hellesund
Bryggesameie, Prestebukta» som står som leietaker av grunnen og kan bygge brygge. For å få
dette realisert måtte vi akseptere kommunens avtale, som vi i utgangspunktet mente var dårlig.

I april 2015 var det ferdig mudret, brygga ble bygget og området gruset.
Vi er av den mening at opparbeidelse av brygga har gjort området til et sikrere og bedre sted. Se bilder, før og
etter.

1.

Bryggesameiet har betalt kommunale saksomkostninger vedrørende søknader om byggetillatelse,
mudring, bygging av brygge (Sørfrakt og dugnad). Det er betalt for grusing av steinhaugen som lå der fra
før, og oppsett av kantstein i bakkant av brygga. Vi søkte om at kommunen kunne betale momsen.
Aslag. Vi søkte om støtte til grusing ettersom det ellers ville være farlig for barn å ferdes i steinene.
Avslag. Vi søkte om reserverte parkeringsplasser. Avslag.

2
I sesongen vår, sommer og tidlig høst er det stor trafikk i området, og det var helt nødvendig at vår brygge ble
skiltet, så andre skulle kunne forholde seg til at dette er en privat brygge, Det var nødvendig for å være sikker på
å få båtplass for å komme seg på jobb, barnehage, og alle andre nødvendige ærend til fastlandet.
Vi skiltet brygga med PRIVAT, ettersom det faktisk er det den er så lenge bryggesameiet har avtalen om å leie
grunnen av kommunen i 20 år.
Men skiltene våre ble uten forvarsel tatt ned av kommunen og erstattet med «Brygge reservert fastboende i NyHellesund»

Det er mange som oppfatter seg som fastboende i Ny-Hellesund, og det var mange som la seg til ved brygga da
dette skiltet kom opp. Vi mente at dette skiltet var misvisende i forhold til realitetene. Bryggesameiet hadde avtale
med kommunene, hadde betalt for brygga, så da kunne det ikke være riktig at brygga skulle brukes av
«gratispassasjerer», og heller ikke greit for alle dem som la til fordi de misforsto.
Vi tok kontakt med kommunen vedrørende dette, men fikk brev fra Jahn Stray som insiterte på at skiltet skulle
inkludere alle fastboende. Se Vedlegg.
Det ble imidlertid så mange misforståelser på hvem som kunne ligge ved brygga at vi fikk laget et skilt som viste
til realitetene. «Brygge reservert «Ny-Hellesund Bryggesameie Prestebukta»

Dette skiltet har fungert fint helt til vi medio september oppdaget at kommunen har tatt vekk våre skilt !! Det ble
byttet det ut med samme skilt som før, «Brygge reservert fastboende i Ny-Hellesund.» Fremdeles uten varsel.

Hvis kommunen ønsker å opprettholde denne skiltingen er det ensbetydende med at det fra kommunens side blir
oppfattet som en kommunal brygge for alle fastboende i Ny-Hellesund. Det betyr at kommunen ikke anerkjenner
bryggesameiet med de godkjente vedtekter som leietaker. Den eneste konklusjonen vi kan trekke av dette er at
kommunen derved må betale oss tilbake alle utgifter vi har hatt vedrørende etablering av brygga, inklusive
dugnad.

3

På denne bakgrunn ber vi formannskapet om å vedta en tilbakebetaling av våre samlede utgifter; kr 192.629. Alle
utgifter kan dokumenteres.
Det betales til «Ny-Hellesund Bryggesameie, Prestebukta» som utbetaler videre til de parter som har betalt og
gjort dugnad for å få realisert denne brygga. Det er i dag 7 parter i sameiet.
Vi understreker at i våre vedtekter kan alle fastboende etter kommunens definisjon av hvem som er fastboende,
når som helst kjøpe seg inn i sameiet.
Alternativet er å reforhandle avtalen slik den er i dag.
Avtalen slik den er satt opp fra kommunens side er uansett dårlig for vårt vedkommende. Kommunen påberoper
seg rett til å overta brygga vederlagsfritt etter 20 år. Det ser vi på som smålig og lite imøtekommende, både fordi
vi selv har bekostet brygga, og i forhold til folk som er bosatt på øyene og har behov for en enkel logistikk for å
komme til fastlandet. Vi var imidlertid nødt til å godta avtalen slik kommunen ville ha den, ellers hadde vi ikke fått
byggeplass.
Vi har flere ganger henvendt oss for å få merkede parkeringsplasser, men blitt avvist. Vi viser til at båtplassene i
Høllen ikke har kostet fastboende noe, og at de der har merkede parkeringsplasser for fastboende.
Avtalen står heller ikke i samsvar med sameiets vedtekter som ble godkjent av kommunen. Avtalen omtaler
leietakere som fastboende uten nærmere spesifikasjon, mens bryggesameiets vedtekter gjør det klart hvem som
er leietaker, og hvem som i denne sammenheng er fastboende. Bare det er grunn nok for reforhandling.
Kommunen opererer med en annen definisjon av hvem som leier grunnen, enn det som kommunen selv har
akseptert som leietaker.
Kommunen skal ivareta innbyggernes behov, og det er tidligere gitt uttrykk for at kommunen ønsker bosetting på
øyene. Verdien på kommunens eiendom er mangedoblet ved det arbeidet vi har utført, og om 20 år kan
kommunen selge eller leie ut området til båtplass eller overta en allmenning uten selv å ha investert et øre, mens
hensynet til de fastboende behov om 20 år ikke omfattes av avtalen.
Vi forventer nå at dette ryddes opp i med stor velvilje fra kommunens side, og håper vi ikke må bruke midler til
advokat i denne sammenhengen.

« Ny-Hellesund Bryggesameie, Prestebukta» 28.09.2016
Ingrid Juell Moe og Kari Øvrevik

Vedlegg. Brev om skilting fra Jahn Stray.
Vedtekter for bryggesameiet.
Avtale mellom kommunen og Bryggesameiet.

VEDTEKTER FOR NY-HELLESUND BRYGGESAMEIE, PRESTEBUKTA

1.
Ny-Hellesund bryggesameie, Prestebukta, består av ca 10 meter brygge, lokalisert syd
for kommunal brygge.Grunneier til brygge er Søgne kommune.
2.
Rett til andel i bryggesameiet har beboere på øyene i Ny-Hellesund som er registrert i
Folkeregisteret som fastboende, har betalt fastsatt innskudd til opparbeidelse av brygge
og årlig avgift fastsatt av sameiet til vedlikehold.
3.
Ved fraflytting skal andel tilfalle bryggesameiet. Ved fraflytting skal andelen stå i
sameiet inntil ny andelshaver kommer til.
4.
Salg av plass til nye andelshavere er mulig forutsatt at vedkommende tilfredsstiller krav
til medlemskap. Nye andelshavere betaler et innskudd tilsvarende innskuddet til
opparbeidelse av brygga.
5.
Årsmøtet er sameiets øverste organ. Årsmøte avvikles en gang hvert år innen utgangen
av mai med minst to ukers varsel og innkalling vedlegges. Årsmøtets mandat er:







Styrets beretning og regnskap for foregående år.
Forslag til arbeidsplan, årlig innbetaling til fellesutgifter, nytt budsjett.
Sørge for vedlikehold av bryggeanlegg.
Velge styre bestående av to medlemmer fra sameiet, leder og kasserer.
Årsmøtet har vedtaksrett med simpelt flertall.
Årsmøtet kan oppløse sameiet med 2/3 flertall. Ved oppløsning blir restverdiene
fordelt mellom andelseierne.

6.
Bruk av brygge: Hver av andelshaverne har rett til å legge en båt på inntil 20 fot i inntil
48 timer. Ingen andelshavere har rett til fast båtplass.

AVTALE
Mellom Søgne kommune (org nr.964 967 091) som grunneier av GB 20/459 i Søgne, og
Ny-Hellesund bryggesameie, Prestebukta
er i dag inngått avtale om brygge i Prestebukta for fastboende i Ny-Hellesund.
1.
Forutsatt at reguleringsmyndigheter gir dispensasjon for området gis de fastboende gis de fastboende rett til å
anlegge ei brygge i ca 10 meters lengde øst for den kommunale brygga i Prestebuktaslik som vist på vedlagte
kartutsnitt.
Brygga skal kunne benyttes eksklusivt for nåværende og senere fastboende i Ny-Hellesund. De fastboende er
selv ansvarlig for nødvendig skilting.
2.
De fastboende må selv bære alle utgifter forbundet med anleggelsen av brygga. Videre er de fastboende
ansvarlig for å bekoste utarbeidelse av tekniske planer som skal godkjennes av kommunens ingeniørvesen samt
byggeplaner som skal godkjennes av kommunens arealenhet før byggearbeidene kan starte. Brygga må ikke
anlegges slik at den hindrer adkomsten til, og bruken av, den kommunale brygga i området. Bryggeanlegget må
heller ikke hindre adkomsten til naboeiendommene.
Det skal betales vanlige gebyrer til kommunen for behandling av planene som nevnt foran.
3.
De fastboendes rett til å ha brygga liggende på kommunal grunn gjelder for 20 år regnet fra tidspunktet
formannskapet har godkjent denne avtalen. Etter utløpet av 20 års-perioden opphører de fastboendes rett til å
benytte brygga, og denne tilfaller Søgne kommune vederlagsfritt. Det skal ikke betales leie for grunnen i 20 års
perioden.
4.
En forutsetning for å ha brygga liggende på kommunal grunn, er at de fastboende sørger for og betaler et
nødvendig vedlikehold av brygga med tilhørende innretninger. Hva som er nødvendig vedlikehold avgjøres av
kommunens ingeniørvesen.
Dersom de fastboende ikke oppfyller vedlikeholdsplikt, opphører retten til å benytte brygga. Eiendomsrett og
bruksrett går da automatisk over til kommunen.
5.
Dersom det oppstår tvil om hvem som skal regnes som fastboende i Ny-Hellesund, skal folkeregisteret legges til
grunn.
6.
De fastboende har ikke anledning til å leie ut eller låne ut båtplasser på brygga til utenforstående.

7.
Dersom det oppstår uenighet mellom de fastboende om forståelsen/praktisering av denne avtale eller andre
forhold som angår brygga, avgjøres uenigheten med bindende virkning for alle parter av Søgne formannskap.
8.
Nærværenede avtale er ikke bindende for kommunen før den er vedtatt av formannskapet.
Søgne, den

/

2013

For Søgne kommune

Søgne den

/

2013

For Ny – Hellesund bryggesameie, Prestebukta
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Tittel:

Brev til ordfører og formannskap.
Reforhandling av avtale brygge Prestebukta mellom Søgne kommune og "Ny‐Hellesund bryggesameie,
Prestebukta" med vedlegg, er til ordfører og formannskap. Vi ber postmottak om at det også sendes alle
medlemmene i formannskapet.
mvh Ingrid Juell Moe og Kari Øvrevik.

