
Årsmelding for 2019, Jørpeland Båtforening. 

Styret har i 2019 bestått av … 

Formann:  Eivind Fosså  Valgt for ett år. 

Økonomiansvarlig: Stian Fjelde Valgt av årsmøtet 2017 

Sekretær: Tor Jan Aarstad  Valgt av årsmøtet 2017 

Styremedlem: Einar Fiskå  Valgt av årsmøtet 2017 

Styremedlem: Ola Vestbø  Valgt av årsmøtet 2018 

Styremedlem: Otto Fjelde  Valgt av årsmøtet 2018 

 

Varamenn til styret i 2019: 

1. varamann:  Tom Arild Lekvam 

2. varamann: Egil Knutsen 

  

Revisor: Tor Marlow Barka 

 

Slippansvarlig 1: Tor Morten Lekvam 

Slippansvarlig 2:  Tom Arild Lekvam 

 

Valgkomite: 

Svein Log 

Erling Bratthammer 

Kjell Inge Bjørheim 



Årsberetning for 2019: 

Det har vært 7 styremøter, og en arbeidsgruppe (Eivind, Ola, Einar og Tor Jan) 

har jobbet med brev til Strand kommune og oppslag i Strandbuen. 

  

Dette har styret jobbet med i 2019: 

• Fordeling av ansvarsområder: 

✓ Møteinnkaller, referent og brevskriver: Tor Jan Aarstad 

✓ Havneansvarlig/Båtplasser: Eivind Fosså 

✓ Strøm: Stian Fjelde og Otto Fjelde 

✓ Vann: Einar Fiskå og Ola Vestbø 

✓ Vaktmesteroppgaver drift: Einar Fiskå og Ola Vestbø 

✓ Slipansvarlig: Tom Arild Lekvam 

 

• Revisjon av utleieregler for båthuset. 

• Revurdere avtalen med Skjersvika båtforening? 

• Ferdigstilling av slipper, og betaling for bruk. 

Det er lagt ned et stort arbeid med utskifting av motorer og waier. Otto 

har lagt ned et betydelig arbeid for oppjustering av anlegget! 

• Fiberkabel for Internett til Båthuset. 

• Møte med Kongelig Norsk Båtforening (KNBF). 

• Bilder fra «Gamle Vågen» på veggene i Båthuset. 

• Festet plater i taket for å dempe romklang/ekko i salen på Båthuset. 



• Asfaltering av veien bak Båthuset 

• Vedlikehold av vannposter og strømkontakter 

• JBF skal ikke betale eiendomsskatt. 

• Mudring av Indre havn? 

• Reguleringsplan for Vågen og båthavnen 

✓ En arbeidsgruppe (Eivind, Einar, Ola og Tor Jan) skrev brev til 

kommunen og tok initiativ til et oppslag i Strandbuen. 

Følgende brev til Strand kommune er ubesvart per 14. april 2019: 

➢ Strand kommune v/Synniva Idsø, datert 24.10.2017   

➢ Strand kommune v/Synniva Idsø, datert 05.01.2018   

➢ Strand kommune v/Ordfører Irene Heng Lauvsnes, datert februar 

2018. 

I samtlige brev ber JBF om en bekreftelse på at «Avtale om båthavn 

m.m.» fortsatt gjelder (Vedlegg 1). Opplysninger fra kommunen kan tyde 

på at det sentrale skrivet «Avtale om båthavn m.m.» ikke blir vurdert i det 

pågående planarbeidet. 

Men … brev blir ikke besvart! 

  

➢ Brev til Strand kommune datert 14. april 2019. 

Sitat fra brevet:  

Vi opplever det noe frustrerende at vi ikke får svar på brev, eller 

veiledning fra kommunen, om hvordan «Avtale om båthavn m.m.» blir 

innarbeidet i pågående planarbeid for Jørpelandsvågen. Vi minner om at 

Forvaltningsloven inneholder en sterk føring for forventet saksgang. 



 

➢ Brev til Strand kommune datert 30. juli 2019. 

Sitat fra brevet:  

En sentral del av Forvaltningsloven er «Kapittel III. Alminnelige regler 

om saksbehandlingen». §11 omhandler forvaltningsorganenes 

Veiledningsplikt, og § 11 a inneholder rimelig klare krav til 

forvaltningorganets saksbehandlingstid og eventuelt et foreløpig svar. I 

det vi henviser til Forvaltningsloven, ser vi fram til et snarlig møte med 

ledelsen i Strand kommune. Jfr. Vedlegg 1 med kopi av den aktuelle 

paragrafen i Forvaltningsloven. 

Sitat fra Forvaltningsloven:  

Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en 

henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok 

henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres 

rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og 

såvidt mulig angis når svar kan ventes. 

 

✓ Møte med kommunen 1. november 2019. Framtvunget av JBF. 

Med på møtet:  

Fra kommunen: Sven Norland 

Fra JBF: Eivind, Ola og Einar 

Konklusjon: Kommunen må ta kontakt med JBF. 

 

MERK: Vedlegg 2: Artikkel i Strandbuen 06.03.2020 

 



 

✓ 11.03.2020: Befaring og møte med Strand kommune. 

Med på møtet: 

Jan Leland (Kommunalsjef samfunn), Torbjørn Norland 

(Virksomhetsleder Bygg og Eiendom) og Ole Tuntland deltok på vegne 

av Strand kommune. 

Eivind, Ola, Einar og Tor Jan deltok på vegne av JBF. 
 

Tema på møtet: 

o Drift av Bobilparkering,  

o Stell av Ståltuntomten 

o Mudring av elven nedenfor broen 

 

- Når Strand kommune kjøpte Ståltuntomten av Scana ble det ikke 

opplyst at JBF har en avtalt bruksrett for tomten. JBF har brukt 

midler for å opparbeide park på tomten, og har i flere år holdt orden på 

plenen.  

Kommunen foreslo at bruksretten beholdes inntil tomten blir regulert 

til nytt formål. Betyr det at JBF skal holde plenklipper og koste klipp 

av plenen, en kommunal eiendom?  

- Avtalen JBF har med Strand kommune for vinterlagring av båter på en 

del av det området som i dag brukes til Bobilparkering, videreføres. 

JBF bruker det området som er nødvendig, mens kommunen drifter 

Bobilparkeringen på de gjenværende plassene.  

Kommunen lager et uttak for vann, slik at ikke JBF betaler vannavgift 

for vann som brukes til Bobilene.   

Kommunens representanter var avvisende til tanker om at JBF og 

Strand kommune kan dele på driften av Bobilparkeringen. 

- Angående mudring av elveløpet fra broen til utløpet av elven. Det er 

en kjensgjerning at gytesand som blir fylt på lenger oppe i elven, 

flyttes til elveutløpet når det er mye vann i elven. Dette fører til at det 

blir stadig vanskeligere å benytte båtplassene nedenfor broen i elven.  

Kommunens representanter var helt avvisende til forslaget om at 

kommunen har ansvar, og de vil ikke besørge mudring av elveosen.     



- Torbjørn Norland fra kommunens var svært villig til å skrive referat 

fra møtet. 

Oppgaver som styret for 2019 bør jobbe videre med: 

• Ferdigstille påbegynte prosjekter … 

o Hva er påbegynt? 

 



 

Vedlegg 1. 

 



 

 



 



Vedlegg 2. 

Forvaltningsloven: 

Kapittel III. Almindelige regler om saksbehandlingen. 

§ 11.(veiledningsplikt). 

Forvaltningsorganene har innenfor sitt sakområde en alminnelig veiledningsplikt. 

Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å 

vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte. Omfanget av veiledningen må 

likevel tilpasses det enkelte forvaltningsorgans situasjon og kapasitet til å påta seg slik 

virksomhet. 

Forvaltningsorganer som behandler saker med en eller flere private parter, skal av eget 

tiltak vurdere partenes behov for veiledning. Etter forespørsel fra en part og ellers når 

sakens art eller partens forhold gir grunn til det, skal forvaltningsorganet gi veiledning 

om: 

a) gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis på vedkommende sakområde, og 

b) 
regler for saksbehandlingen, særlig om parters rettigheter og plikter etter 
forvaltningsloven. Om mulig bør forvaltningsorganet også peke på omstendigheter 
som i det konkrete tilfellet særlig kan få betydning for resultatet. 

Uavhengig av om sak pågår, plikter forvaltningsorganet innen sitt sakområde å gi 

veiledning som nevnt i annet ledd til en person som spør om sine rettigheter og plikter i 

et konkret forhold som har aktuell interesse for ham. 

Dersom noen henvender seg til urette myndighet, skal det forvaltningsorgan som mottar 

henvendelsen, om mulig vise vedkommende til rett organ. Inneholder en henvendelse til 

et forvaltningsorgan feil, misforståelser, unøyaktigheter eller andre mangler som 

avsenderen bør rette, skal organet om nødvendig gi beskjed om dette. Organet bør 

samtidig gi frist til å rette opp mangelen og eventuelt gi veiledning om hvordan dette kan 

gjøres. 

Kongen kan gi nærmere bestemmelse om utstrekningen av veiledningsplikten og om den 

måten veiledningen skal ytes på. 

§ 11 a.(saksbehandlingstid, foreløpig svar). 

Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. 

Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan 

besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et 

foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan 

behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan 

unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. 

I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en 

henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. 



 

 

§ 11 d.(muntlige konferanser og nedtegning av opplysninger). 

I den utstrekning en forsvarlig utførelse av tjenesten tillater det, skal en part som har 

saklig grunn for det, gis adgang til å tale muntlig med en tjenestemann ved det 

forvaltningsorgan som behandler saken. Dersom en mindreårig er part i saken og blir 

representert av verge, gjelder dette også den mindreårige selv. 

Blir det ved muntlige forhandlinger, konferanser eller telefonsamtaler av en part gitt nye 

opplysninger eller anførsler av betydning for avgjørelsen av saken, skal de såvidt mulig 

nedtegnes eller protokolleres. Det samme gjelder iakttakelser tjenestemannen gjør ved 

befaring m.m. 

§ 15 a.(elektronisk kommunikasjon) 

Et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon når det henvender seg til 

andre. Dette gjelder ikke når annet følger av lov eller forskrift gitt i medhold av lov. 

Alle som henvender seg til et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon 

dersom forvaltningsorganet har lagt til rette for dette, det skjer på den anviste måten og 

ikke annet følger av lov eller forskrift gitt i medhold av lov. 

Kongen kan gi forskrift om elektronisk kommunikasjon mellom forvaltningen og publikum 

og elektronisk saksbehandling og kommunikasjon i forvaltningen, herunder blant annet 

om: 

a) hvilken elektronisk kommunikasjonsform som kan benyttes, 

b) registrering av kontaktinformasjon for privatpersoner mv. og deres fullmaktsforhold, 

c) 
rett for privatpersoner mv. til å reservere seg mot elektronisk kommunikasjon og om 
registrering av reservasjoner, 

d) 
hvordan fristregler i forvaltningsloven og annen lovgivning skal anvendes ved 
elektronisk kommunikasjon, 

e) signering, autentisering, sikring av integritet og konfidensialitet, 

f) krav til de produkter, tjenester og standarder som kan benyttes, 

g) 
forvaltningens rett til å sperre for brukere som misbruker data ment for signering, 
autentisering, sikring av integritet eller konfidensialitet, og om hva som skal regnes 
som misbruk. 

0 

Tilføyd ved lov 21 des 2001 nr. 117 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 21 des 2001 nr. 1475), 
endret ved lov 14 juni 2013 nr. 42 (ikr. 7 feb 2014 iflg. res. 7 feb 2014 nr. 101). Etter 
endringsloven del II kan Kongen gi overgangsregler, herunder om adgang for register 
etter § 15 a til å innhente personopplysninger fra kontaktregisteret tilknyttet ID-porten. 

 

 

https://lovdata.no/LTI/lov/2001-12-21-117
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2001-12-21-1475
https://lovdata.no/LTI/lov/2013-06-14-42
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-02-07-101
https://lovdata.no/LTI/lov/1967-02-10/§15a


 

Vedlegg 3.  

Oppslag i Strandbuen 06.03.2020. 

Strandbuen fredag 6. mars 2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 




