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ST 30/14 Søknad om trebrygge for allmenheten på Prestøy i Flekkefjord 
landskapsvernområde

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir Flekkefjord kommune med hjemmel i forskriften for Flekkefjord 
landskapsvernområde § 3punkt 1.3 e, tillatelse til å bygge ei trebrygge som omsøkt på ca 15 m2 i 
Kjeringvika på Prestøy, med bryggefront ca fire-fem meter, høyde over havet 70 -80 cm og areal 
som vist på vedlagte fotopåtegning.

Tiltaket må prosjekteres og bygges av kvalifisert foretak. Brygga skal være ei 
ilandstigningsbrygge. Fortøyning ved brygga som kan fortrenge andres ilandstigning må ikke 
tillates. Flekkefjord kommune er ansvarlig for vedlikehold. Tillatelsen gjelder i tre år og kun i 
forhold til forskriften for Flekkefjord landskapsvernområde. Tiltakene må i tillegg avklares i 
forhold til kommuneplanen, plan- og bygningsloven og havne-/farvannslovgivningen.

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 07.07.2014

Behandling

Saken ble sendt ut i epost fredag 4. juli. 

Helge Andresen foreslår: Forutsetning naturtilpassede materialer må benyttes.

Tore Askildsen støtter Andresen.

Nytt forslag til vedtak blir da:

Verneområdestyret gir Flekkefjord kommune med hjemmel i forskriften for Flekkefjord 
landskapsvernområde § 3punkt 1.3 e, tillatelse til å bygge ei trebrygge i naturtilpassede 
materialer som omsøkt på ca 15 m2 i Kjerringvika på Prestøy, med bryggefront ca fire-
fem meter, høyde over havet 70 -80 cm og areal som vist på vedlagte fotopåtegning.

Tiltaket må prosjekteres og bygges av kvalifisert foretak. Brygga skal være ei 
ilandstigningsbrygge. Fortøyning ved brygga som kan fortrenge andres ilandstigning 
må ikke tillates. Flekkefjord kommune er ansvarlig for vedlikehold. Tillatelsen gjelder i 
tre år og kun i forhold til forskriften for Flekkefjord landskapsvernområde. Tiltakene må i 
tillegg avklares i forhold til kommuneplanen, plan- og bygningsloven og havne-
/farvannslovgivningen.



Reidar Gausdal og Grete Kvelland Skaara støtter Andresen.

Vedtak

Verneområdestyret gir Flekkefjord kommune med hjemmel i forskriften for Flekkefjord 
landskapsvernområde § 3punkt 1.3 e, tillatelse til å bygge ei trebrygge i naturtilpassede 
materialer som omsøkt på ca 15 m2 i Kjerringvika på Prestøy, med bryggefront ca fire-
fem meter, høyde over havet 70 -80 cm og areal som vist på vedlagte fotopåtegning.

Tiltaket må prosjekteres og bygges av kvalifisert foretak. Brygga skal være ei 
ilandstigningsbrygge. Fortøyning ved brygga som kan fortrenge andres ilandstigning 
må ikke tillates. Flekkefjord kommune er ansvarlig for vedlikehold. Tillatelsen gjelder i 
tre år og kun i forhold til forskriften for Flekkefjord landskapsvernområde. Tiltakene må i 
tillegg avklares i forhold til kommuneplanen, plan- og bygningsloven og havne-
/farvannslovgivningen.
(Enstemmig 4 stemmer – ett forfall)


