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HAVBUKTA, NY HELLESUND  — ALLEMANNSRETT/RETTIGHETSFORHOLD

l Innledning

Det vises til Søgne kommunes brev av 13. april 2016 med uttalelse til tiltak på eiendommen gnr. 1 bnr.

13 (Havbukta) i forhold til friluftslovcn.

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA bistår Roald Reme, som eier nevnte eiendom.

I sin uttalelse tar kommunen stilling til hvilket areal på eiendommen som vurderes å være innmark og

utmark. Videre uttaler kommunen seg konkret om en platting i tilknytning til skriverstuen/annekset som

ligger i Østre Havbukta, samt en flaggstang som står i nærheten av skriverstuerflannekset.

Som kommunen selv påpeker er ikke uttalelsen rettslig bindende. Vi er uenig i vesentlige forhold ved

kommunens vurdering, både når det gjelder hva som utgjør innmark/utmark og betydningen av

plattingen og flaggstangen. Vi vil imidlertid bare i begrenset omfang (se punkt  2  nedenfor) gå inn på

disse forhold her.

Av  faktiske opplysninger vil vi imidlertid presisere at flaggstangen kun er gjenreist på eksisterende fot,

etter at selve stanga har vært brukket. Flaggstanga har stått slik den står trolig siden Wilhelm Krags tid.

Videre vil vi påpeke at Fylkeskonservatoren har sett hytta og annekset som et tun i fredningssaken.

Fylkeskonservatoren er ikke kjent med at det tidligere er gjort fredning i utmark.

Vår agenda i denne omgang er i hovedsak å påpeke at kommunens uttalelse ikke gir direkte svar på

interpellasjonen den er foranlediget av. Slik vi leser interpellasjonen er det ønskelig at kommunen gir en

uttalelse om hvilke rettigheter som kvalitativt tilligger allmennheten i Østre Havbukta. Dette er spørsmål

som ikke er berørt/tema i uttalelsen.

Det er ønskelig at kommunen besvarer dette spørsmål for en klargjøring av kommunens synspunkt. Vi

vil imidlertid her kort redegjøre for vårt synspunkt på spørsmålet.

2 Rettigheter Østre Havbukta

Etter vår vurdering utgjør strandarealet/bukta nedenfor skriverstuen/annekset innmark hvor allmenheten

ikke har rettigheter. Vi registrerer imidlertid at kommunen er uenig i dette (i alle fall for del av arealet).
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For det tilfelle at kornmunerr skulle ha rett i at arealet utgjør utmark rnener vi (på subsidiært grunnlag) at

allmennhetens rett er begrenset til ferdsel. Vi vil i det følgende begrunne dette syn.

I interpellasjonen fremgår følgende:

”Østre llavbrtktrr er ei vakker' badebr//tt som (rlltrretiti/ictteti har benyttet ti/ bading, .soling og/oi'

oppankrirrg og overnatting i britjorcli .stedet gir /yfor vestlige vinder.  ”

For det første er dette upresist. Havbukta er stor og allmennheten bruker Havbukta, men ikke akkurat
denne delen som hører til gnr l, bnr 13.

Hvis strandarealet/bukta nedenfor skriverstuen/annekset er utmark vil allmenheten, i medhold av

friluftsloven  §  2, ha rett til å ferdes til fots på området så lenge dette skjer "/1cI1s_v/Isfitl/I og med ti/bor/ig

varsonrhet".

For den type bruksutøvelse (bading, soling, oppankring og overnatting) som er angitt i inteipellasjonen

gjelder imidlertid særskilte og strengere vilkår. Rett til denne type bruksutøvelse følger med andre ord
ikke automatisk av at et areal regnes som utmark. Vilkårene for slik bruksutøvelse følger av friluftsloven

§ 7 (1.aml.\'cltz'ng ogformyning av båt), §  8  (Bading) og §  9 (Rasting og telling).

Vi skal ikke her gå næmrere inn på de konkrete lovvilkår for denne type bruksutøvelse utover å

understreke at vi mener at vilkårene klart ikke er oppfylt. Det er likevel grunn til kort å vise til

Høyesterettssaken i Rt. 1998 s. l 164 (Fururnoa-dommen), sorn kommunen selv viser til i sin uttalelse,
da saken har flere likhetstrekk med saken som gjelder Østre Havbukta. Høyesterett fant, etter en konkret

vurdering, at allmennheten hadde ferdselsrett på et strandareal som lå i enden av en plen 70 meter fra et

bolighus, men at bading og rasting var ulovlig. Østre Havbukta (selve badebukta) ligger 100 meter fra
hovedhytta på eiendommen, men bare ca.  12  meter fra skriverstuen/annekset. Som kommunen skriver i

sin uttalelse, under henvisning til Rt. 2005 s. 805, vil man også for et anneks måtte regne en viss privat

sone rundt bygningen hvor privatlivets fred beskyttes av friluftsloven.

Friluftsloven og tilknyttet rettspraksis vil følgelig være til hinder for enhver annen form for

bruksutøvelse for allmennheten i Østre Havbukta enn ferdsel. Vår klients strandrett vil i seg selv også
kurme innebære en begrensning for allmenhetens rettigheter.

Som nevnt er det ønskelig at kornmunen klargjør sitt synspunkt på hvilke allemannsrettigheter som

gjelder i Østre Havbukta. Det tas forbehold om ytterligere kommentarer herfra, også hva gjelder vårt

prinsipale ynspunkt om at det aktuelle areal utgjør innmark, når kommunen har klargjort sitt synspunkt.
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