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BRYGGEKOMITEEN GJEVING VEL 

1. Disponible båtplasser  
Gjeving Vel (GV) disponerer 3 småbåtbrygger; Eyvinds Brygge, Rotstranda og Nybrygga.  
Totalt omfatter bryggene 66 plasser. 53 plasser er tilgjengelige for GV’s lokale medlemmer.  

Ved Eyvinds Brygge disponerer GV 13 båtplasser. Lyngør Vel (LV) disponerer 7 plasser. Alle 
plasser har 2,50 m bredde. På grunn av manglende dybde er Askerøya Vel’s plasser i praksis 
uegnet for bruk. 
Rotstranda har 23 båtplasser egnet for utleie. GV’s lokale medlemmer disponerer 15 plasser.  
5 plasser er kontraktfestet av hytteeiere og 3 av grunneier. Brutto bredde varierer fra 2,25 - 
4,00 m. 
Nybrygga har 30 plasser egnet for utleie. 25 plasser er disponible for lokale GV medlemmer. 
5 plasser, tilsvarende 12,75 m bryggelengde, er erstatningsplasser (inkl. 4 kommunale) uten 
leieinntekter for GV. Plassenes brutto bredde varierer fra 2,30 – 4,50 m. 

2. Utleie 2009 
Ved Eyvinds Brygge og Rotstranda har alle disponible GV båtplasser vært utleid i 2009.    
Ved Nybrygga har 23 av 25 disponible plasser vært utleid under langtidskontrakt, inkludert 3 
plasser med skifte av leietaker. 2 mindre plasser med trang adkomst har vist seg å være uten 
interesse som langtidsutleie til lokale medlemmer. 1 av disse plassene har vært leid ut til 
hytteeier i 2009. 

Alle leietakere med revidert GV kontrakt har betalt den årlige båtplassleie fastsatt av GV’s 
årsmøte 2009. Leieinntekter 2009, fratrukket tilbakebetalte innskuddsandeler, utgjør  
kr 111 503. Driftsutgifter, inkludert nytt elektrisk anlegg Nybrygga, utgjorde kr 58 160.  
Bankinnskudd pr 31.12.2009 utgjør kr 119 400. 

LV har foreløpig ikke betalt inn vedlikeholdsleie til GV for 2009 for sine 7 plasser på Eyvinds 
Brygge (ref. pkt 5). I vintersesongen har 2-3 plasser på Nybrygga tidvis vært brukt av private 
entreprenører uten tillatelse fra GV. Innkreving av leie har vært problematisk. 

3. Arbeid utført på bryggene 2009 
På Eyvinds Brygge ble et ca 5 m segment av vestre bryggedel reparert. Understøttelse og 
dekke ble skiftet ut. På Nybrygga ble nytt elektrisk anlegg installert. Både kabler, lysarmatur 
og strømuttak måtte skiftes. Tidligere installert anlegg var ikke tilstrekkelig dimensjonert.  

Tilgroing av flyteelementene på Nybrygga er et økende problem. Fjerning av groe er utført 
2 x i løpet av 2009. Utriggere ble flyttet for å tilpasse ønske om økt bredde for en plass. 
Øvrige plasser har samme bredde som i 2008. Dessuten er diverse mindre dugnadsarbeider 
utført på alle bryggene. 
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4. Ledige plasser 2010 
Ved Nybrygga er det pr 1.1.2010 ledig 3 plasser for fast utleie; 2 små plasser med trang 
adkomst ved den indre del av brygga, som har vært ledige siden brygga ble etablert, og 1 plass 
med 2,80 m brutto bredde. Ved Rotstranda vil en hytteeier ikke bruke sin plass i 2010.  
Det foreligger 3 skriftlige søknader om faste båtplasser; 1 plass ved Rotstranda og 2 plasser 
ved Nybrygga. 1 plass ved Nybrygga er ønske om breddeutvidelse av eksisterende plass. Alle 
plasser omfatter bredder større enn det som er tilgjengelig i dag.  

5. Pågående arbeid 
Reguleringsplanens utarbeidelseskostnader for Vinterstø, inkludert småbåthavna, skal 
fordeles mellom partene som omfattes av planen. GV’s andel vil være avhengig av den ekstra 
bryggeplass som tildeles GV etter flytting ved mulig utvidelse av Nybrygga. Ettersom LV 
også ønsker bryggeplass innen planens aktuelle område, må GV og LV komme fram til en 
forent løsning som overbringes kommunen før videre behandling.  

Vedlikeholdsavtale mellom GV og LV for Eyvinds Brygge må utarbeides. Eyvinds Brygge ble 
etablert i 1979 som et felles prosjekt mellom GV, LV og Askerøya Vel. Det foreligger ingen 
skriftlig avtale mellom vellene angående vedlikehold og drift. GV har imidlertid administrert 
vedlikeholdet av hele brygga, foretatt innkreving av årlige vedlikeholdsutgifter og fordelt 
større utgifter i tråd med de kontraktvilkår/ vedtekter som ble utarbeidet av GV i 1979, og 
som spesifiserer at utgifter fordeles i henhold til disponible plasser. 

Eyvinds Brygge er en offentlig gangvei fram til badeplass og Barlinddalen Vel’s båtbrygger.  
I henhold til kommunen er vellene ansvarlig for vedlikeholdet av hele Eyvinds Brygge, også 
den vestre delen som ikke benyttes som båtplasser. 

Først når det foreligger en skriftlig plan for vedlikeholdsansvar og utgiftsfordeling mellom de 
aktuelle vellene, kan spørsmålet om eventuelle forsikringer avgjøres. 
 
Parkeringsplasser på Nybrygga. Undersøkelser viser at de 5 merkede parkeringsplassene på 
Nybrygga disponeres av GV. Plassene vil bli gjort tilgjengelige for alle lokale GV’s 
medlemmer som leier kontraktfestede båtplasser. Bruken av plassene forutsetter at leietakerne 
benytter parkeringskort og følger GV’s retningslinjer for bruk. Parkeringskort og 
retningslinjer for bruk vil bli utdelt til aktuelle leietakere i løpet av mai 2010.  
GV bør ta initiativ til å få plassene tinglyst. 
 
Bryggekomiteen; 
 
Roy Nilsen, Fredrik Marcussen, Johnny Tveit, Jan Larsen, Bjørn Akre 
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