
        Historien om Klubben båtlag og litt til. 

 
Klubben båtlag har pr. dags dato eit brygganlegg som rommer 20 båtplasser. 

12 av disse båtplassene er belagt av leigetakere og de resterende  8 belagt av eierne av 

bryggeanlegget og som stiftet Klubben båtlag. 

Eierne er: Rolf Ingvartsen – Bjørn Nossen – Geir Inge Holmefjord – Roy Helge Haug                          

Robert Linga – Ludvik Arnesen – Ronny Skråmestø – Svein Helge Romarheim. 

Klubben båtlag blir i disse dager registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund og får da tildelt 

org.nr. 

Båtlaget har konto i Sp.banken Vest og samtlige inn og utbetalinger foregår gjennom denne 

konto og samtlige bilag blir oppbevart,så båtlaget fører bare eit forenklet regnskap. 

Båtlaget har pr. dags dato kr. 3691.- på konto. 

 

Så litt om oppstarten og aktivitetene frem til i dag. 

Klubben båtlag ble stiftet våren 2000 av de 8 ovennevnte personer(eierne). 

Båtlaget henvendte seg så til komunen om å få etablere eit bryggeanlegg med 8 båtplasser i 

Bjørkheimsområdet. Dette ble godt mottat og godkjent og stedsvalg ble bestemt av komunen. 

Da dette området hadde dårlig tilkomst, kun en smal traktorvei ned til en strand/fjære som 

stort sett besto av evje og stein så bestemte vi oss for å utbedre tilkomst og området noe før vi 

gikk til innkjøp av bryggeanlegget og også p.g.a at da ungikk vi å gå over en privat eigendom 

for å komme frem til der bryggeanlegget skulle plasseres. 

Vi 8 (eiere) satte da inn kr.5000.- hver på nyetablert konto og hadde da kr.40.000.- i 

startkapital for så  å starte tilkomst/utbedring. Da vi i båtlaget hadde både 

lastebilsjåfører/gravemaskinkjørere og tilgang til stor traktor og i tillegg fikk leige lastebil og 

gravemaskin til kostpris så ble her mulighet for å gjøre en stor dugndsjobb til en lav kosnad. 

Vi startet så med å utbedre vei ned til området for så å få tilkomst  med lastebil. 

Veien ble utvidet/steinsatt og så gruset. 

Vi satte så i gang med utfylling av fjære og videre ut i sjø til der bryggeanlegg var blitt 

henvist plass. Til dette arbeidet var utført så hadde vi bearbeidet og tilkjørt ca. 70 lass med 

stein. Her ble det utført en fantastisk dugnadsjobb. 

Så etter at denne jobben var utført tok vi opp eit lån på kr. 135.000.- i Sp.banken Vest med 

nedbetaling over 5 år og gikk til innkjøp av eit bryggeanlegg bestående av 8 båtplasser. Det 

må her presiseres at lånet ble nedbetalt av de 8 ovennevnte personer. 

Bryggeanlegget ble forankret opp og lagt på plass i juni 2000.  

Dette ble eit så populært tiltak at ved stadige henvendelser om båtplass så har bryggeanlegget 

jevnlig blitt utvidet og har i dag plass til 20 båter. Siste utvidelse ble utført i 2006. 

Som følger av disse utvidelser så ble det også behov for flere parkeringsplasser, tilgang til 

strøm og tilgang til vann og etter som båtlaget no hadde 12 leigetakere så fikk båtlaget 

leigeinntekter som da ble brukt til å utvide parkeringsplass som da etter siste utvidelse hadde 

en kapasitet på ca. 15-18 biler og det har da blitt tilkjørt totalt 120 lass med stein og 6 lass 

med grus til området. 

Så i 2001 søkte båtlaget om tilkobling til offentlig vann og fikk løyve til det. 

Her måtte det da graves en grøft på ca.200m for tilkobling og dette ble gjort på dugnad for å 

holde kostnad lavest mulig. 

Så i 2002 fikk vi en god pris på å få asfaltert veien ned og 25 m utover mot bryggeanlegg så 

da ble det utført. 

Og i 2004 satte vi gang med å få strøm ned til bryggeanlegget. Her måtte det graves en 

kabelgrøft for hånd ca.50m og resterende 100m med maskin, det ble og satt opp en lysmast.  



Dette ble jo sjølvsagt også utført på dugnad. Bestilte så elektriker(Eismann) som da utførte det 

elektriske arbeidet og som da er eit godkjent el.anlegg. 

Så for å ta en oppsummering så har båtlaget brukt litt i overkant kr. 480.000.- i fra vi startet 

opp i 2000 og frem til i dag og det er fordelt sånn ca. kr.220.000.- på 

vei/parkeringsplass/offentlig vann/asfaltering og strøm, og da de resterende kr.260.000.- til 

bryggekostnader. 

Så litt om Bkk/komunen og flytting av bryggeanlegg. 

 Høsten 2011 ble båtlaget kontaktet av Bkk/komunen for så å bli forklart hva som nå skulle 

foregå i området. Her er det nå underteikna som har vært båtlaget sin representant hele veien 

gjennom dette prosjektet. Og som båtlaget sin representant må eg nok her dessverre komme 

med noe kritikk mot komunen og komunen sin representant gjennom dette prosjektet. 

For det første burde båtlaget fått på eit tidligere tidspunkt litt orientering om hva som var på 

gang i området. Ikke for at båtlaget skulle sette en stopper for noe, men av praktiske årsaker. 

Se vedlegg 1 og 2. Her ble det en ekstra belastning på en god del av båtlagets medlemmer. 

Og i tillegg følte eg at komunen sin representant hadde satt seg dårlig inn i hvor komunen sine 

eiendommer og grenser var i området. (Må kanskje få nevne her at eg har jobbet 10 år på 

Telenor sitt kartverk). Så dette hadde eg satt meg inn i og foreslo gang på gang til komunen 

sin representant hvor det var mest praktisk og enklest å flytte bryggeanlegget når den tid kom 

uten å få noe som helst gehør for det og fikk heller ikke noe svar på hvorfor dette alternativ 

ikke ble vurdert. 

Så kom tiden for at bryggeanlegget skulle flyttes  til en midlertidig plass. 

Her var da eg fra båtlaget, Einar Killi fra Bkk, Espen Aspenes fra Alutec(som skulle stå for 

selve flyttingen av bryggeanlegget) og komunen sin representant på synfaring i området for så 

av komunen sin representant henvist midlertidig plassering av bryggeanlegget. Eg ga da 

komunen sin representant oppmerksom på at her bør grunneier kontaktes. Fikk da til svar at 

hvis det skulle bli eit problem så skulle han ordne opp i det. 

Bryggene ble så 3 uker senere flyttet og 15 båter sjøsatt. Kostnaden for flytting av 

bryggeanlegget beløp seg til ca. kr.140.000.- som sjølvsagt Bkk betalte. 

Her ble det da etter noen dager problemer med ovennevnte grunneier som ikke hadde blitt 

kontaktet og det endte opp med at bryggeanlegget måtte flyttes igjen.Se vedlegg 3. 

Her ble det da en ny belastning for båtlaget og båtlagets medlemmer da det  var blitt sjøsatt 15 

båter som nå måtte flyttes midlertidig før Alutec kunne foreta en ny flytting av 

bryggeanlegget. Her brukte eg hele den helgen og ca. 60 tlf.samtaler for å kunne skaffe 15 

midlertidige båtplasser spredd rundt om i fjorden. Her ble det jo også en ekstra kostnad for 

Bkk for ny flytting av bryggeanlegget. 

Der som nå bryggeanlegget ligger midlertidig er det svært dårlig tilgjenglighet,d.v.s. en bratt 

trapp opp en skråning, gjørmete gjennom skogen og glatte steiner ned mot bryggeanlegget. 

Her synest eg at båtlagets medlemmer har vist stor tålmodighet gjennom båtsesongen men da 

i håp om at alt skal bli bedre til neste år. 

Så litt tilbake til anleggsoppstart vinteren 2012. 

Her ble eg tidlig kontaktet av entreprenør GBS(som skulle stå for bygging av selve kaien), om 

de kunne få koble seg til strøm og vann hos båtlaget. Dette ga eg de sjølsagt tillatelse til og 

gjorde de kjent med hvor strømmåler var plassert og hvor hovedkran for vann befant seg. 

Så når kaien var ferdig så var det Odland maskin som skulle stå for gravearbeidet. 

Her var det da Kjell Odland som utførte dette arbeidet og her er det viktig for meg å nevne at 

området hadde neppe blitt så fint og tilrettelagt uten Kjell Odland sin innsats.   

Her må også nevnes at det med godt samarbeid med Kjell Odland så er det lagt ned en god del 

rør og vannledning mot den nye kaien og inn mot fjellet som da kan knyttes til båtlaget sine 

tekniske installasjoner og dette ble jo utført med tanke på at båtlagets bryggeanlegg og en ny 

gjestebrygge vil bli tilknyttet den nye kaien. En del av disse rør er påkostet av båtlaget. 



Så etter komunen sitt ønske så har Bkk klargjort eit fundament for oppsetting av en ny 

lysmast på området. Her ble eg kontaktet av Einar Killi (Bkk) som da forklarte at det ville bli 

høye kostnader for Bkk å fremføre strøm til denne ene masten så eg foreslo at den kunne 

knyttes inn på vårt el.anlegg som da sjølvsagt ble godt mottatt av Bkk og litt frem og tilbake 

klarert av komunen også. Og i den forbindelse tilbydde Bkk seg til å flytte båtlaget sin 

lysmast lenger inn til en mer hensiktsmessig plassering visst bryggeanlegg/gjestebrygge blir 

tilknyttet den nye kaien. Dette uten kostnad for båtlaget. Dette står sjølvsagt på vent inntil det 

blir bestemt hvor bryggeanlegget havner. 

Så en oppsummering og litt om den nye leigeavtalen mellom båtlaget og komunen. 

Må vel kunne få si at hadde det ikke vært for båtlaget sin opparbeiding av området så tror eg 

aldri at Bkk hadde etablert en kai her. Eg meiner og at båtlaget har vært samarbeidsvillige og 

imøtekommende på alle måter opp i alt dette. Har vel faktisk fått noen positive 

tilbakemeldinger om akkurat det, både fra Bkk, GBS, Odland maskin og noen 

komunepolitikere.  Eg vil også påstå at det er båtlaget og deres medlemmer som har hatt de 

fleste ulemper gjennom dette prosjektet. Eg kan heller ikke se at komunen har hatt noen 

særlige økonomiske utgifter gjennom dette prosjektet og frem til slik området fremstår i dag. 

Så har jo båtlaget kommet med eit forslag om å få etablert en gjestebrygge i.f.m. 

tilbakeflytting av bryggeanlegget og at bryggeanlegg/gjestebrygge blir tilknyttet den nye 

kaien. Her har vi en unik mulighet og til en lavere kostnad all den tid bryggeanlegget skal 

flyttes. Bkk er positive til dette. Ved å få etablert dette så vil også fysisk 

svake/rullestolbrukere m. fleire få en enkel tilgang til sjø. Og i tillegg vil det være enklere og 

til en lavere kostnad og flytte bryggeanlegget/gjestebrygge vekk fra kaien(flyttes da kun 

sideveis) ved evt. senere tilgjenglighet for Bkk eller andre. 

Så etter alt dette så vil eg til slutt få nevne leigeavtalen mellom båtlaget og komunen. Se 

vedlegg 4. Denne faller egentlig på sin egen urimelighet og bør vurderes på nytt. 

  

 

Årland 23.10.2012 

 

 Klubben båtlag 

Geir Inge Holmefjord 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



Fra: Dimmen Eli Kristin  

Sendt: 16. november 2011 13:01 

Til: 'tone.tyss@online.no' 
Kopi: Killi Einar; Haga Svein 

Emne: Kaianlegg, Bjørkheim - flytting av båter 
Hei igjen Geir 
Viser til hyggelig telefonsamtale nettopp.  
Som sagt er det helt supert om dere tar tak i flytting av båtene selv. Faktura for transport kan sendes: 
BKK Nett AS 
PB 7050 
5020 Bergen 
Merkes med: Eli Dimmen 
Vi skal få skaffet provisorisk landstrøm til dere så snart kommunen har gitt deg tilbakemelding på hvor 
båtene kan plasseres midlertidig.  
Når det gjelder fremdrift lovte jeg deg tidligere ett lite oppsett på foreløpig plan: 
Bygging av kai: Vinter 2012 
Bygging av vei til kai: Vår 2012 
Ankomst transformator: August 2012 
Ankomst reaktor: September 2012 
Så flytebryggen kan ligge urørt foreløpig. Den må flyttes til trafo og reaktor ankommer kaien. Takk for 
tips til firma som kan stå for denne flyttingen.  
Ha en fortsatt fin dag!! 
Vennlig hilsen 
 
Eli Kristin Dimmen 
Prosjektleder 
 
BKK Nett AS | Kokstadvegen 37, 5020 Bergen | M: +47 95 47 38 00 | www.bkk.no 
 

 

Vedlegg 1 

 

http://www.bkk.no/


Jeg har videresendt denne til Einar Killi som skal sørge for strøm. Jeg regner med han tar kontakt om 
ikke lenge  
 
Vennlig hilsen 
 
Eli Kristin Dimmen 
Prosjektleder 
 
BKK Nett AS | Kokstadvegen 37, 5020 Bergen | M: +47 95 47 38 00 | www.bkk.no 
 

Fra: Tone Tysseland Holmefjord [mailto:tone.tys@online.no]  
Sendt: 30. november 2011 00:27 

Til: Dimmen Eli Kristin 
Emne: Kaianlegg, Bjørkheim - flytting av båter 

 
Skip o hoi !! 
 
Ja da er båtene flyttet. 
Så da tar vi en liten oppsummering: 
De fleste båteiere ”pakket ut” båtene dagen før flytting. 
Dagen etter ankom kranbil og båteiere kl. 0900 og siste båt ble plassert kl. 1600 og kranbil returnert. 
Dagen etter ”pakket” de fleste båteierne inn igjen båtene sine. 
 
2 båter er blitt flyttet med traktor da disse stod på opplagshenger. Så her vil du få en faktura for 
traktorjobben. 
3 båter er tatt opp direkte fra sjø med kranbil og 5 båter transportert på kranbil til ny opplagsplass. 
De 3 båtene som ble tatt opp direkte fra sjø skulle opprinnelig blitt satt på land helgen etter at vi hadde 
møte men fikk det utsatt 
da de var enklere å ta disse opp direkte fra sjø og plassert på ny opplagsplass. 
Så du vil få faktura for 8 båter fra kranbil. 
 
Så da er jobben gjort i fra vår side så da er det bare å begynne å ”bygge”! 
 
Så var det dette med strøm. 
Kunne tenke meg eit skap nedenfor den sørøstlige enden av garasjeanlegget til Kjell Haug. 
Vi trenger kun eit skap med uttak/støpsel for 32 amp. 
Gi en lyd når dette blir aktuelt. 
 
Mvh.  
Geir Inge Holmefjord. 
 
Vedlegg 2 

 

 

http://www.bkk.no/


Hei! 
Etter en del diskusjon fram og tilbake, er vi kommet til den løsning at vi flytter flytebryggen igjen. 
Ny plassering blir som vist på vedlagt skisse. 
Grunneier …. presiserte at medlemmer av båtforeningen ikke får tillatelse til å benytter hans 
eiendom til adkomst for båtene. Denne informasjonen må ut til alle båteierne, og respekteres. 
Vi håper å få merket av grensen på mandag 4.juni. 
Alutec håper å få utført jobben i neste uke. Kan du informere båteierne om dette, og at båtene ikke 
ligger i anlegget under flyttingen? 
På forhånd takk for hjelpen! 
Ha en riktig god helg, håper denne eposten ikke legger en demper på helgen. 
Vennlig hilsen 
Einar Killi 
Senioringeniør  
BKK Nett AS | Postboks 7050, 5020 Bergen | T: +47 97 18 16 49 | M: +47 97 18 16 49 | www.bkk.no  
 

 

Vedlegg 3 

http://www.bkk.no/



