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Tilskudd badebrygge
Småbåtlag
Tilskudd
badebrygge -- Sunndalsøra
Sunndalsøra Småbåtlag
Administrativt
Administrativt vedtak
vedtak
Sunndal
kommune gir
gir tilskudd
tilskudd på
på inntil
inntil 200
000,- til
til Sunndalsøra
Sunndalsøra Småbåt/ag
for etablering
etablering av
av
Sunndal kommune
200 000,Småbåtlag for
badebrygge ii småbåthavna.
småbåthavna. Tilskuddet
Tilskuddet innbefatter
innbefatter 150
000,- mottatt
mottatt fra
fra SNE
som erstatning
erstatning for
for tapt
tapt
badebrygge
150 000,SNE som
friluftsarea/
i
forbindelse
med
RORO.
Resterende
50
000,er
fra
budsjettvedtak
om
økt
driftsramme
på
friluftsareal i forbindelse med RORO. Resterende 50 000,- er fra budsjettvedtak om økt driftsramme på
Tekniske Tjenester.
Tjenester.
Tekniske
Tilskuddet gis
gis på
på følgende
følgende vilkår:
vilkår:
Tilskuddet
Småbåt/aget påtar
påtar seg
seg bygging
bygging og
og vedlikehold
vedlikehold av
av brygga
brygga jf.
jf. Søknad
Søknad fra
fra Småbåt/aget
•• Småbåtlaget
Småbåtlaget
Brygga vil
vil tilhøre
tilhøre Sunndalsra
Smäbätlag, men
men det
det er
er en
en forutsetning
forutsetning at
at det
det legges
legges til
til rette
rette for
for bading
bading
•• Brygga
Sunndalsøra Småbåtlag,
for allmennheten
allmennheten til
til tross
tross for
for at
at området
området ikke
ikke er
er offentlig
offentlig badeplass.
badeplass. Dersom
Dersom Sunndalsøra
for
Sunndalsøra Småbåt/ag
Småbåtlag
vedtar åå ikke
ikke bruke
bruke brygga
brygga til
til dette
dette formålet
formålet de
de neste
neste fem
fem årene,
årene, skal
skal beløpet
beløpet tilbakebetales
tilbakebetales til
til
vedtar
kommunen.
kommunen.
Sunndal kommune
kommune påtar
påtar seg
ikke driftsansvar
driftsansvar for
for brygge
brygge eller
eller andre
andre fasiliteter
fasiliteter ii småbåthavna.
•• Sunndal
seg ikke
småbåthavna.
Sunndal kommune
kommune har
har ikke
ikke ansvar
ansvar for
for tilrettelegging
tilrette/egging av
av adkomst
adkomst til
til området.
området.
•• Sunndal
Saksopplysninger
Saksopplysninger
Denne
saken gjelder
Denne saken
gjelder
Å etablere
etablere en
en sentrumsnær
sentrumsnær badeplass
badeplass for
for ungdom
ungdom har
har vært
vært et
et sterkt
sterkt ønske
for politikerne
politikerne ii Sunndal.
Sunndal.
Å
ønske for
Flere
utredet, inkludert
ungdommer har
Flere forskjellige
forskjellige alternativer
alternativer har
har vært
vært utredet,
inkludert Pollen
Pollen og
og Fjordparken.
Fjordparken. Mange
Mange ungdommer
har
imidlertid
oppholdt seg
seg ii fasilitetene
fasilitetene hos
hos Småbåtlaget
Småbåtlaget og
og badet
der. Badinga
Badinga har
har foregått
foregått fra
fra ei
brygge
imidlertid oppholdt
badet der.
ei brygge
som ligger
hovedkanalen hvor
hvor det
det er
er mye
mye trafikk.
trafikk. Sunndalsøra
Sunndalsøra Småbåtlag
har vært
vært positive
positive til
til å
finne ei
ei
som
ligger ii hovedkanalen
Småbåtlag har
å finne
løsning og
å flytte
løsning
og har
har skissert
skissert et
et alternativ
alternativ med
med å
flytte eksisterende
eksisterende gjestebrygge
gjestebrygge til
til opprinnelig
opprinnelig plassering,
plassering, og
og
lage
ei ny
brygge ii hovedkanalen.
hovedkanalen. Den
Den nye
nye bryggen
bryggen vil
vil være
være gjestebrygge
til båter
båter og
og ikke
ikke tillatt
tillatt for
for
lage ei
ny brygge
gjestebrygge til
bading. Bading
imidlertid på
bading.
Bading tillates
tillates imidlertid
på den
den gamle
gamle brygga
brygga på
på hvor
hvor den
den opprinnelig
opprinnelig var
var plassert.
plassert.

Vurdering
Vurdering
Dette
kommunen som
god løsning
løsning og
grunn vil
gis til
Dette anser
anser kommunen
som ei
ei konstruktiv
konstruktiv og
og god
og av
av den
den grunn
vil tilskudd
tilskudd kunne
kunne gis
til dette
dette
formålet.
7. februar
formålet. Den
Den 7.
februar mottok
mottok Sunndal
Sunndal kommune
kommune en
en søknad
søknad om
om tilskudd
tilskudd til
til badebrygge
badebrygge ii
småbåthavna. (Se
(Se vedlagt
vedlagt brev).
Det er
er kommunedirektørens
kommunedirektørens vurdering
vurdering at
at tilskuddet
tilskuddet er
e r ·i tråd
tråd med
med
småbåthavna.
brev). Det
politisk vedtak:
politisk
vedtak:
Postadresse
Postadresse

Postboks 94,
94, 6600
6600 Sunndalsøra
Postboks
Sunndalsøra

E-post
E-post

post@sunndal.kommune.no
post@sunndal.kommune.no

Besøksadresse
Besøksadresse

Plan-, miljømiljø- og
og næringstjenesten,
næringstjenesten,
Plan-,
Romsdalsv. 2,
2, 6600
6600 Sunndalsøra
Romsdalsv.
Sunndalsøra
www.sunndal.kommune.no
www.sunndal.kommune.no

Telefon
Telefon
+47
71 69
69 90
90 00
+47 71
00
Org.nr
Org.nr
964
604
964 981
981604

5.3
Badeplassar ii sentrum-småbåthamna
sentrum-småbåthamna
5.3 Badeplassar
Ungdommen
sentrum vil
vil nok
nok også
også ii 2022
2022 bruke
bruke Sunndalsøra
til badeplass.
badeplass.
Ungdommen ii sentrum
Sunndalsøra Småbåthamn
Småbåthamn til
Småbåt/aget
har eit
eit ledig
ledig område
område ii kanalen
kanalen attom
attom klubbhuset
klubbhuset der
der det
det er
er minimalt
minimalt med
med
Småbåtlaget har
båttrafikk.
båttrafikk.
Der kan
kan ein
ein anlegge
anlegge brygge
brygge og
og ein
ein kan
kan bade
bade og
og sole
Estimert kostnad
kostnad på
på badeplattform
badeplattform
Der
sole seg.
seg. Estimert

m.m.
ca kr.
kr. 200.000.200.000.m.m. ca

Vi
ber om
om at
at kommunen
kommunen tek
tek kontakt
kontakt med
m e d småbåt/aget
kvartal 2022
2022 om
om etablering
etablering og
og
Vi ber
småbåtlaget 11 kvartal
bruksavtale på
på badeplass
badeplass på
på småbåthamna
der kommunen
kommunen går
går inn
inn med
m e d eit
eit eingongstilskot
eingongstilskot på
på
bruksavtale
småbåthamna der
inntil kr
kr 200.000.inntil
200.000.Vi
ber om
om at
at saka
saka kjem
kjem opp
o p p til
til behandling
behandling våren
våren 2022
2022
Vi ber
Det er
er imidlertid
uaktuelt for
for kommunen
kommunen å
drifte brygge
eller toalettfasiliter
toalettfasiliter på
på området.
området. II og
og med
med at
at
Det
imidlertid uaktuelt
å drifte
brygge eller
området
ikke
blir
regulert
til
offentlig
badeplass
men
vil
være
på
Sunndalsøra
Småbåtlag
sitt
område
området ikke blir regulert til offentlig badeplass – men vil være på Sunndalsøra Småbåtlag sitt område -–
er det
det viktig
viktig at
at tilskuddet
tilskuddet gis
gis med
med vilkår
vilkår som
som sikrer
sikrer allmenn
allmenn tilgjengelighet
tilgjengelighet framover.
framover.
er
Det vurderes
vurderes derfor
derfor at
at tilskuddet
tilskuddet gis
med følgende
følgende vilkår:
vilkår:
Det
gis med
Småbåtlaget påtar
påtar seg
seg bygging
bygging og
og vedlikehold
vedlikehold av
av brygga
brygga jf.
jf. Søknad
Søknad fra
fra Småbåtlaget
Småbåtlaget
•• Småbåtlaget
•• Brygga
Brygga vil
vil tilhøre
tilhøre Sunndalsøra
Sunndalsøra Småbåtlag,
Småbåtlag, men
men det
det er
er en
en forutsetning
forutsetning at
at det
det legges
legges til
til rette
rette for
for bading
bading
for allmennheten
allmennheten til
til tross
tross for
for at
at området
området ikke
ikke er
er offentlig
offentlig badeplass.
badeplass. Dersom
Dersom Sunndalsøra
for
Sunndalsøra Småbåtlag
Småbåtlag
vedtar
årene, skal
til
vedtar å
å ikke
ikke bruke
bruke brygga
brygga til
til dette
dette formålet
formålet de
de neste
neste fem
fem årene,
skal beløpet
beløpet tilbakebetales
tilbakebetales til
kommunen.
kommunen.
Sunndal kommune
kommune påtar
seg ikke
ikke driftsansvar
driftsansvar for
for brygge
andre fasiliteter
fasiliteter ii småbåthavna.
småbåthavna.
•• Sunndal
påtar seg
brygge eller
eller andre
•• Sunndal
kommune
har
ikke
ansvar
for
tilrettelegging
av
adkomst
til
området.
Sunndal kommune har ikke ansvar for tilrettelegging av adkomst til området.

Klageadgang
Klageadgang

Vedtaket
til formannskapet,
Vedtaket kan
kan påklages
påklages til
formannskapet, som
som er
er kommunens
kommunens eget
eget klageorgan.
klageorgan. Klagefristen
Klagefristen er
er
3 uker
3
uker regnet
regnet fra
fra den
den dagen
dagen da
da brevet
brevet kom
kom fram
fram til
til påført
påført adressat.
adressat. Det
Det er
er tilstrekkelig
tilstrekkelig at
at klagen
klagen
er postlagt
postlagt innen
innen fristens
fristens utløp.
utløp. Klagen
Klagen skal
skal sendes
sendes skriftlig
skriftlig til
til Sunndal
Sunndal kommune,
kommune, boks
boks 94,
94,
er
6601 Sunndalsøra.
Sunndalsøra. Dersom
Dersom en
en klage
klage sendes
sendes per
per e-post
e-post skal
skal post@sunndal.kommune.no
post@sunndal.kommune.no
6601
benyttes.
Angi vedtaket
vedtaket det
det klages
klages over,
over, den
den eller
eller de
de endringer
som ønskes,
og de
du
benyttes. Angi
endringer som
ønskes, og
de grunner
grunner du
vil anføre
anføre for
for klagen.
Dersom du
du klager
klager så
så sent
sent at
at det
det kan
kan være
være uklart
for oss
oss om
om du
du har
har klaget
klaget ii
vil
klagen. Dersom
uklart for
rett tid,
tid, bes
bes du
du også
også oppgi
oppgi når
denne melding
melding kommer
kommer frem.
frem.
rett
når denne

Med
hilsen
Med vennlig
vennlig hilsen
Inger
Helene Sira
Sira
Inger Helene
Rådgiver
Rådgiver

Randi Borghild
Borghild Dyrnes
Dyrnes
Randi
Kommunedirektør
Kommunedirektør

Dokumentet er
er elektronisk
elektronisk godkjent
godkjent og
og har
har ingen
signatur
Dokumentet
ingen signatur
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