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KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I SELVÆR - OVERTAKELSE/KJØP  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

1. Kommunal flytebrygge i Selvær selges til Selvær Bygdeutvikling for kr 1. 

2. Salget forutsetter at brygga vedlikeholdes og at den brukes til allmennyttige formål. 

3. Kommunen har gjenkjøpsrett i 5 år. I denne perioden kan ikke brygga videreselges til 

andre, uten evt kommunal godkjenning.  

4. Kommunal tomt ved flytebrygga leies ut til Selvær Bygdeutvikling i tråd med nytt 

leieregulativ for kommunal vei og grunn.  

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Selvær Bygdeutvikling har den 1.februar 2017 sendt epost der det søkes om å få kjøpe/overta 

kommunal flytebrygge på Selvær.  

 

Fakta: 

Den kommunale flytebrygga har behov av vedlikehold. Nå ønsker Selvær Bygdeutvikling å 

overta brygga, enten ved kjøp eller uten vederlag. De overtar samtidig vedlikeholdsansvaret 

for brygga.  

 

Selvær Bygdeutvikling sin intensjon med å overta brygga er å kunne videreutvikle og utnytte 

de muligheter som den begrensede turismen på øya gir, både for lokalbutikken og i forhold til 

turismen på øya generelt. Brygga vil bli delt, slik at den blir lenger og gir rom for flere båter 

å legge til. Den blir liggende der den ligger i dag. 

 

I tilknytning til brygga eier Træna kommune noe tomt, som ble kjøpt fra Trygve Selvær for 

få år siden. Selvær Bygdeutvikling ønsker også å leie denne. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at Selvær Bygdeutvikling får overta eierskapet for flytebrygga for kr 1 

og at kommunal grunn ved brygga leies ut til Selvær Bygdeutvikling i tråd med nytt leie-

regulativ for leie av kommunal vei og grunn i Træna kommune. Det er viktig med lokalt 

engasjement i forhold til å skape utvikling, både mtp turisme og mtp generell nærings-

virksomhet. Likeledes er det viktig at kommunen støtter opp om slike engasjement, så langt 

det lar seg gjøre. I denne saken kan dette gjøres gjennom gunstige betingelser. Eierskapet og 

bruksområdet for brygga bør sikres i en viss tid fremover.  

Træna 14.03.2017  

 

Thore Hopperstad        
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