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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunen behandlet den 25.09.2019 søknad om rammetillatelse til oppføring av 
bølgedemper på brygge F på Kjærnes tilhørende gnr. 111 bnr. 59. Søknaden ble 
avvist med hjemmel i pbl. § 21-6 fordi kommunen anså at tiltakshaver ikke hadde de 
nødvendige privatrettslige rettighetene.  
 
Vedtaket ble påklaget den 16.10.2019. Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder 
momenter som må føre til en annen vurdering enn i vedtak av 25.09.2019. Vedtak av 
25.09.2019 anbefales opprettholdt og klagen bør ikke tas til følge.  
 
Fakta i saken: 
Ås kommune mottok den 27.03.2019 søknad om en bølgedemper på brygge F på 
Kjærnes på gnr. 111 bnr. 59. Bølgedemperen bestod av to betongkonstruksjoner på 
3 x 20 meter, som var plassert ved enden av brygge F. Det ble oppgitt i søknaden at 
bølgedemperen ble omsøkt fordi det var behov for å skjerme brygge F mot 
ekstremvær i form av vind og høye bølger.  
 
Bølgedemperen var plassert delvis over i et område hvor kommunen hadde godkjent 
en annen brygge (se vedlegg 15 og 16). Den saken var påklaget av blant andre 
tiltakshaver i denne saken, og var hos Fylkesmannen til behandling. Kommunen 
avventet derfor behandling av denne saken inntil endelig avgjørelse var fattet av 
Fylkesmannen i saken om det andre bryggeanlegget. Fylkesmannen stadfestet 
kommunens vedtak i saken om det andre bryggeanlegget i vedtak av 29.05.2019.  
 
Kommunen stod da ovenfor en problemstilling hvor det allerede var godkjent et 
bryggeanlegg i delvis samme område som bølgedemperen i denne saken er ønsket 
plassert. Bygningsmyndighetene skal som hovedregel ikke ta stilling til privatrettslige 
forhold i sin saksbehandling av byggesaker, jf. pbl. § 21-6. Kommunen så seg derfor 
nødt til å foreta en viss prejudisiell vurdering av de privatrettslige forholdene for å 
avklare om tiltakshaver i denne saken har de privatrettslige rettighetene som skal til 
får å kunne anlegge en bølgedemper slik som den er omsøkt. Kommunen skal ikke 
gå for langt inn i slike vurderinger, men foretok en vurdering av rettighetene og hvor 
langt rettighetene strekker seg.  
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Kommunen så først på de tinglyste rettighetene til tiltakshaver og til de som har 
tinglyste rettigheter der det andre bryggeanlegget er omsøkt og godkjent. De har alle 
tinglyste rettigheter til strandlinje på et antall meter. Derfor mente kommunen at disse 
rettighetene er like.  
 
Videre brukte kommunen rettspraksis for å kartlegge hvor langt en tinglyst rett til 
strandlinje kan strekke seg. En ny Høyesterettsdom mente at med strandretten kom 
det også utbyggingsrett og beskyttelse av at andre krenker retten din utenfor det som 
tradisjonelt er omtalt som eiendomsgrense i sjøen. I området som er regulert i sjøen, 
til for eksempel småbåthavn, må det legges til grunn at din sektor av strandlinje er 
beskyttet mot at andre krenker den i alle fall ut til der reguleringsplanen stopper. 
Kommunen mente derfor at klager krenket andre sine rettigheter med 
bølgedemperen.  
 
Kommunen mente på den bakgrunn at det er åpenbart at tiltakshaver ikke har de 
nødvendige privatrettslige rettighetene som skal til for å anlegge bølgedemperen. 
Kommunen avviste derfor søknaden med hjemmel i pbl. § 21-6. For den fullstendige 
vurderingen se vedtak av 25.09.2019 (vedlegg nr. 1). 
 
Kommunen mottok klage over avvisning av vedtaket den 16.10.2019 (vedlegg nr. 2). 
 
Klagens innhold: 
Klagers klare syn er at han innehar de nødvendige privatrettslige rettighetene som 
trengs for å anlegge bølgedemperen. Det er uansett ikke grunnlag for å konstatere at 
det er «åpenbart» at han ikke har disse rettighetene.  
 
For det første presiseres det at det ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven og 
praksis fra Sivilombudsmannen at ordet «åpenbart» betyr at det skal være en høy 
terskel for å si at en tiltakshaver ikke har de nødvendige privatrettslige rettighetene. 
Det skal kreves mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt.  
 
Så går klagen inn og vurderer de privatrettslige forhold og innholdet i disse.  
 
For det første påpekes det at rettighetene til klager er forskjellig fra rettighetene som 
er tinglyst på gnr. 111 bnr. 134 og gnr. 111 bnr. 135 fordi bnr. 134 og bnr. 135 har 
rett på 5 meter «badeplass» ifølge skylddelingene for tomtene. Retten til 10 meter 
strandlinje som følger bnr. 59 har ingen slik begrensning. Klager anser seg som eier 
av den 10 meter strandlinjen som bnr. 59 har tinglyst rett på, og uansett slik at han 
har eksklusiv og ubegrenset bruksrett.  
 
Videre påpekes det at innholdet i rettighetene ikke er ment å være likelydende fordi 
de ble tinglyst på forskjellige tidspunkt. Bnr. 59 fikk sin rett tinglyst i 1933, mens bnr. 
134 og 135 fikk sine rettigheter tinglyst i 1949. I tillegg ligger bnr. 59 ved sjøen, mens 
de andre tomtene bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135 ligger et stykke unna sjøen. Det er 
derfor logisk at strandeiendommen, bnr. 59, fikk tildelt en mer vidtrekkende rettighet 
enn de øvrige eiendommene. Det er også slik at bnr. 157 fikk en rett til båtfeste på 
det samme stedet hvor det nye bryggeanlegget er søkt etablert. Det har formodning 
mot seg at grunneier ville gitt en rettighet som kollidere med allerede tildelte 
rettigheter.  
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Kommunen har videre uttalt at rett til strandlinje er en begrenset rettighet da eier av 
bnr. 57 henvendte seg til kommunen og fikk som svar at retten til strandlinje må 
beskrives som «rett til båtfeste».  
 
Det fastholdes derfor at de historiske rettene ikke har samme innhold, og at det 
under enhver omstendighet ikke er «åpenbart» at det er tilfellet.  
 
Videre vurderer klagen rekkevidden av strandretten.  
 
Klager mener at selv om de tinglyste rettighetene skulle være likelydende, gir ikke 
retten til strandlinje en rett til å anlegge flytebrygge.  
 
Klager påpeker at kommunen har lagt til grunn at dommen HR-2019-280-A har 
overføringsverdi til saken, og uten videre lagt til grunn at de tinglyste 
strandrettighetene kan likestilles med den retten eier av en strandeiendom har.  
 
Klager mener at man ikke kan legge til grunn at den tinglyste retten til strandlinje kan 
sammenlignes med den retten som eier har av strandlinje. Innholdet i strandretten 
må tolkes, og siden rettighetene er gamle og kortfattede, er flere tolkningsprinsipper 
relevante.  
 
Partenes subjektive oppfatning av innholdet må legges til grunn. Grunneieren har 
tidligere gitt uttrykk for at de tinglyste strandrettene ikke innebar en overføring av 
øvrige grunneierrettigheter i sjøen.  
 
I 2007 har grunneier av hovedbølet Arne Jørgen Kjærnes, sammen med Bjørn 
Stubberud hyret inn advokat når bnr. 124, bnr. 57 og bnr. 125 påstod at de hadde 
tinglyste strandretter der hvor brygge C er anlagt. I brevet kom det frem at grunneier 
mente at bruksretten til strandlinje ikke omfatter sjøgrunnen utenfor og denne retten 
vil derfor ikke gi rett til båtfeste eller brygge hvis det ikke er spesifikt nevnt.  
 
I 2010 protesterte grunneier av hovedbølet igjen da klager ville anlegge brygge F. 
Tvisten endte i forlik, og det ble enighet om at klager kan anlegge brygge, men at 
den måtte flyttes 5 meter lenger nord. Grunneier lovet til gjengjeld å ikke tillatte 
øvrige bryggeanlegg nord for klagers brygge.  
 
Grunneiers subjektive oppfatning av hva rettigheten innebærer trekker derfor i retning 
av at den tinglyste strandretten ikke innebærer en overføring av de rettigheter som 
strekker seg ut i sjøområdet utenfor, inkludert utbyggingsretten.  
 
Klager mener også at den historiske bruken av strandretten til bnr. 112, bnr. 134 og 
bnr. 135 tilsier at den ikke omfatter rett til å bygge ut en flytebrygge. Tidligere eier av 
bnr. 112 har hatt en båt på svai, og har hatt landfeste siden 1960-tallet. Bortsett fra 
dette har ikke bnr. 112, bnr. 134 eller bnr. 135 brukt strandlinjen til noe annet enn en 
badeplass. Dette taler også for at strandrettigheten er en typisk «baderett».  
 
Det er også hevdet i klagen at verken bnr. 112, bnr. 134 eller bnr. 135 har et behov, 
begrunnet i eiendommene som sådan, for å etablere et stort bryggeanlegg. Et 
eventuelt behov for plassering av egen båt krever ikke et så stort anlegg. Behovet til 
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disse eiendommene taler også for at det ikke er snakk om overføring av rettigheter 
som strekker seg utover i sjøområdet, inkludert utbyggingsretten.  
 
Videre er det også fra klagers side hevdet at det ikke er ytt noe vederlag for 
strandretten. Dette tyder på at retten er gitt av ren velvillighet, noe som får betydning 
for rettens omfang. Vederlagets størrelse er med på å trekke i retning av at retten til 
strandlinje ikke strekker seg utover i sjøområdet.  
 
De alminnelige tolkningsprinsippene tilsier dermed at retten til strandlinje ikke 
innebærer alle grunneierrettighetene. Den omsøkte bølgedemperen vil ikke komme i 
konflikt med de historiske rettighetene til bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135. Under 
enhver omstendighet er det ikke åpenbart at retten til strandlinje inkluderer alle 
grunneierrettighetene.  
 
Konsekvensen av at de historiske rettighetene til bnr. 112, bnr. 135 og bnr. 135 ikke 
gir rett til utnyttelse av sjøområdet, er at de også må inngå en avtale med grunneier, 
slik klager gjorde i 2010. Klager har dog en tinglyst avtale med grunneier på at det 
ikke skal anlegges brygger nord for klagers brygge F. Grunneier kan derfor ikke 
samtykke til etablering av brygge nord for klagers brygge.  
 
Avslutningsvis mener derfor klager at avvisningsvedtaket er basert på feil faktum og 
feil jus. Det anmodes om at kommunen vurderer saken på nytt.  
 
Vurdering: 
Rådmannen vil innledningsvis si seg enig i at det er en høy terskel for å si at noen 
«åpenbart» ikke har de privatrettslige rettigheter som søknaden forutsetter, jf. pbl. § 
21-6. Rådmannen har i angjeldende sak allikevel kommet til at det er åpenbart at 
klager i denne saken ikke har de nødvendige privatrettslige rettighetene som 
søknaden om bølgedemperen forutsetter, og at saken derfor kan avvises jf. pbl. § 21-
6.  
 
Inneværende sak nødvendiggjør en viss undersøkelse av de privatrettslige 
forholdene, da bølgedemperen søkes anlagt på samme sted som en brygge allerede 
er godkjent. Kommunen foretok derfor en enkel prejudisiell vurdering av de 
privatrettslige forholdene i saken. Rådmannen er av den oppfatning at kommunen 
ikke strakk seg for langt i sin vurdering av de privatrettslige forholdene.  
 
Rådmannen vil så gå gjennom de forskjellige momentene i klagen.  
 
De privatrettslige forhold: 
Klager hevder i sin klage at de tinglyste strandrettighetene til bnr. 134 og nr. 135 må 
ses i lys av skylddelingene hvor strandlinjen omtales som «badeplass». Klager 
mener videre at hans rettighet ikke har slike begrensninger. En skylddeling er et 
målebrev, det angir eiendomsgrensene til en nyoppmålt eiendom. Skylddelingene er 
fra da tomtene ble fradelt hovedbølet. Dette er ikke en avtale om overdragelse av 
eiendom og rettigheter, det er en angivelse av eiendommen. Utskillelsen av 
eiendommen er anmerket i grunnboken, men rettighetene som følger eiendommene 
ble ikke tinglyst før eiendommene ble overdratt til nye eiere. Tinglysningen skjer da 
på bakgrunn av et skjøte, som er en avtale. I skjøte til bnr. 134 og bnr. 135 er det 
angitt at eiendommene skal ha 5 meter strandlinje (vedlegg nr. 12, 13 og 14). Skjøtet 
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sier at eiendommene har rett til strandlinje, det er ikke omtalt som badeplass. At det 
står i skjøte til bnr. 134 og bnr. 135 at eiendommene har rett til 5 meter strandlinje 
gjør det vanskelig å se at rettigheten til bnr. 59 har et annet innhold enn retten til bnr. 
134 og bnr. 135.  
 
Videre påpekes det at siden rettighetene er tinglyst på forskjellige tidspunkt, så taler 
det imot at rettighetene har likt innhold. Rettighetene ble tinglyst på forskjellig 
tidspunkt fordi eiendommene ble fraskilt hovedbølet på forskjellige tidspunkt. Det er 
ingen holdepunkter for å si at man ikke kan tinglyse like rettigheter på forskjellige 
tidspunkt. Det er også bare 7 år imellom tidspunktet for tinglysningen på bnr. 59 og 
bnr. 134 og bnr. 135, og de er utført med samme eier av hovedbølet. Tidspunktet for 
når rettigheten ble tinglyst gir derfor lite veiledning i hva retten innebærer. Videre blir 
det hevdet at siden bnr. 59 ligger nede ved sjøen og de andre eiendommene ligger et 
stykke fra sjøen, er det logisk at bnr. 59 sine rettigheter strekker seg lenger enn 
rettighetene til de som har eiendom lenger bort fra sjøen. Rådmannen ser ikke 
logikken i dette. Bnr. 59 er heller ikke helt tilstøtende sin strandlinje, det er blant 
annet en vei imellom. Videre er det også gitt en tinglyst rett til båtfeste for bnr. 157 i 
samme område som bnr. 134 og bnr. 135 har rettigheter. Slik rådmannen ser på 
saken er det ikke strid mellom retten til båtfeste for bnr. 157 og strandrettene til bnr. 
134 og bnr. 135. Dette båtfeste ligger i utkanten av retten til bnr. 135, og det er 
vanskelig å si at det avskjærer retten bnr. 134 og bnr. 135 har (vedlegg nr. 7). Det er 
formodning mot seg at tidligere grunneier av hovedbølet ville gitt en rettighet til bnr. 
157 i samme sone som strandlinjen til bnr. 135 da disse to rettighetene ville kollidere.  
 
Det påpekes også at kommunen selv har omtalt en slik strandrett som en rett til 
båtfeste i et brev til eier av bnr. 57 i 2014. Dette går mer på hvor langt strandretten 
strekker seg, og her vil dommen HR-2019-280-A være av betydning for hva som 
ligger i en strandrett. Den omtalte Høyesterettsdommen er med på å avklare hvor 
langt slike strandretter strekker seg i områder som er regulert. Den forelå ikke på 
tidspunktet for brevet som kommunen sendte ut.  
 
Rådmannen vil på denne bakgrunn ikke si seg enig i at de historiske rettene har 
forskjellige innhold. Og rådmannen er av den oppfatning at man ikke trenger å dykke 
så dypt ned i materien for å få klarhet i dette. Det er tinglyst rett til strandlinje med x 
antall meter på de forskjellige eiendommene. Videre vil rådmannen påpeke at det er 
tinglyst rett til å bade, båtfeste/båtplass, rett til å oppføre badehus, osv. for andre 
eiendommer. Det tyder på at retten til strandlinje er noe mer. Hvis det skulle ha vært 
badeplass, er det mer logisk at man hadde tinglyst det som badeplass så lenge man 
har skilt på disse tingene i forhold til de tinglyste rettighetene for andre eiendommer. 
Rådmannen mener derfor at det er nærliggende å legge til grunn at bnr. 59, bnr. 112, 
bnr. 134 og bnr. 135 har likelydende rettigheter.  
 
Rekkevidden av strandretten: 
Administrasjonen la til grunn i sitt vedtak av 25.09.2019 at Høyesterettsdommen HR-
2019-280-A var avklarende i forhold til rekkevidden av strandretten.  
 
Klager mener at innholdet eller rekkevidden av strandretten må tolkes ved hjelp av 
alminnelige tolkningsprinsipper. Formålet med tolkningen vil være å se hva partene 
mente med «rett til x antall meter strandlinje». Det hevdes at retten til strandlinje for 
bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135 er begrenset til selve strandlinjen, at slike rettigheter 
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som strekker seg utover selve strandlinjen fortsatt tilligger grunneier.  
 
Rådmannen synes det er noe merkverdig at det hevdes at bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 
135 har rett til kun selve strandlinjen og ikke til rettighetene utover i sjøen, mens bnr. 
59 ser på seg selv som eier av strandlinjen, eller at han uansett har en eksklusiv og 
ubegrenset bruksrett. Klager har på sin side ikke kommet med konkrete holdepunkter 
for å påstå noe slikt, hans tinglyste rettighet er ikke underlagt noen videre tolkning.  
 
Det første tolkningsmomentet klager legger til grunn er partenes subjektive 
oppfatning. Det forklares at grunneier av hovedbølet ved to anledninger, i 2007 og i 
2010 motsatte seg at strandretten ga rett til båtfeste og bygging av bryggeanlegg. 
Rådmannen vil bemerke at dagens grunneier ikke er samme eier som eide 
hovedbølet i 1933 og i 1940 da rettighetene ble tinglyst. Det er derfor vanskelig å gi 
dette tolkningsmomentet stor vekt. Dagens grunneier var ikke tilstede ved 
avtaleinngåelsen, og kan ha helt andre interesser enn eier på det tidspunktet da 
eiendommene ble fradelt og overdratt til andre. Det ble dessuten inngått et forlik som 
tilslutt ga klager rett til å anlegge bryggeanlegg på bakgrunn av sine 10 meter med 
strandlinje. Det tyder på at dagens grunneier føyde seg etter klagers påstand om at 
han hadde rett til å anlegge brygge der på bakgrunn av sin tinglyste rett til strandlinje 
(vedlegg nr. 11).  
 
Videre anføres det at bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135 i hovedsak har benyttet sine 
strandlinjer som badeplasser, med unntak av at bnr. 112 har hatt båt på bøye og et 
landfeste fra 1960-tallet. Det påstås at den nye eier av bnr. 112 siden 2010 har brukt 
landfeste til bading. Det hevdes på den bakgrunn at retten til strandlinje har blitt 
utøvd som en typisk baderett. Dette trekker da i retning av at retten kun gjelder en 
badeplass. Selv om bruken har vært som en badeplass, betyr ikke det at du mister 
retten til å nytte strandlinjen din på annet vis. Innholdet av slike rettigheter kan 
endres over tid, i tråd med samfunnets utvikling og oppfatning av hva strandretten 
innebærer. I dag er synet på fritidsbåter annerledes enn for 50-60 år siden, store 
bryggeanlegg er mer vanlig. Så vidt kommunen er bekjent har heller ikke klager hatt 
større bryggeanlegg på sin strandlinje før i 2010. Dette skulle da, etter dette 
argumentet, tilsi at heller ikke klager har slik rett på sin strandlinje. Rådmannen 
mener at historisk bruk ikke nødvendigvis setter begrensninger for fremtidig bruk.  
 
Klager påstår også at bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135 ikke har noen behov for å 
anlegge et stort bryggeanlegg, basert på eiendommene som sådan. Et behov for 
plassering av egen båt ville ikke kreve et anlegg av en slik størrelse. Rådmannen vil 
dog påpeke at det er ikke klart at bnr. 59 har behov for et bryggeanlegg av den 
størrelsen han anla, basert på den eiendommen. Rådmannen kan ikke se at det er 
forskjell i behovene eiendommene har til brygge. Slik rådmannen ser det har ingen 
av eiendommene et behov for å ha store bryggeanlegg, men at eierne av de 
respektive eiendommene ønsket å bygge slike bryggeanlegg for å utnytte de 
rettighetene og ressursene eiendommene innehar.  
 
Det hevdes også at det ikke er ytt vederlag for retten til strandlinje, og det trekker da i 
retning av at retten til strandlinje ikke omfatter en overføring av rettigheter som 
strekker seg utover i sjøen, inkludert utbyggingsretten. Til det vil rådmannen påpeke 
at den tinglyste retten til strandlinje ble avtalt i skjøte til eiendommene, og det må 
derfor antas at retten til strandlinje med de rettigheter som hører til en strandlinje er 
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priset inn i summen for eiendommen. Det står også i forliket klager inngikk i 2010 
med grunneier av hovedbølet at rette til å anlegge brygge er vederlagsfri (se vedlegg 
nr. 9, avtalen ligger som bilag 3 i dokumentet). Rådmannen kan derfor ikke se at det 
er forskjell mellom rettigheten til bnr. 59 og bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135, da alle ser 
ut til å være vederlagsfrie, eller mest sannsynlig er bakt inn i kjøpesummen for 
eiendommen når den ble fraskilt hovedbølet.  
 
Rådmannen er ikke enig i vurderingen av rekkevidden og innholdet i strandrettene 
som klager presenterer. Rådmannen kan ikke se at det skal være noen forskjell på 
de historiske rettighetene som bnr. 59, bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135 har. 
Rådmannen er også av den oppfatning av at det ikke var nødvendig å foreta en slik 
dyptgående vurdering av rettighetens innhold og rekkevidde for å komme til 
konklusjonen om at klager ikke har de privatrettslige rettighetene som skal til for å 
anlegge omsøkte bølgedemper. 
 
Til slutt bemerker klager at bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135 må inngå en avtale med 
grunneier av hovedbølet for å kunne anlegge en brygge, slik han selv gjorde i 2010. 
Grunneier av hovedbølet har dog sagt at han ikke har noen innvendinger mot at bnr. 
112, bnr. 134 og bnr. 135 anlegger et bryggeanlegg utenfor sine strandlinjer. 
Rådmannen mener at dette må ses på som at grunneier av hovedbølet er av den 
oppfatning at de tinglyste rettighetene til bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135 gir de rett til å 
anlegge et slikt bryggeanlegg.  
 
Klager påpeker også at i den tinglyste avtalen han inngikk med grunneier av 
hovedbølet i 2010 sies det at grunneier ikke skal tillate at det anlegges flere brygger 
nord for brygge F. Dette er ikke helt presist. I avtalen står det at Kjærnes Marina DA 
ikke skal anlegge flere brygger nord for brygge F (se vedlegg nr. 9, avtalen ligger 
som bilag 3 i dokumentet). Det er ikke Kjærnes Marina som anlegger brygger der nå. 
Uansett kan det ikke inngås avtaler som strider mot tidligere tinglyste rettigheter. 
 
Rådmannen står fast ved vurderingen i vedtak av 25.09.2019 om at det er åpenbart 
at klager ikke har de privatrettslige rettighetene som skal til for å anlegge 
bølgedemperen fordi den går over i andre sine sektorer med strandlinje og krenker 
derfor deres rettigheter.  
 
Subsidiært vil rådmannen også bemerke at retten til utbygging i sjøen gjelder 
innenfor egen sektor, så selv om de andre ikke skulle ha hatt rettigheter som strekker 
seg ut til reguleringsgrensen, betyr ikke det at klager har de rettighetene i området 
som er utenfor sin egen sektor. Bnr. 59 anser seg som eier av sin strandlinje og at 
han da kan råde over og bruke den slik andre med strandretter kan. Men han har 
ikke fremlagt noe bevis på at hans rettigheter strekker seg utenfor sin sektor, sine 10 
meter med strandlinje. At han har råderett over sine 10 meter, gir ikke klager noen 
rettighet til å anlegge noe utenfor sin egen sektor med 10 meter strandlinje. Klager 
fremholder at grunneier av hovedbølet besitter rettighetene til sjøgrunnen og 
utbyggingsretten utenfor strandlinjen til bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135. Det vil si at 
den omsøkte bølgedemperen vil krenke grunneier av hovedbølet sine rettigheter i 
området, hvis det er slik at bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135 ikke har rettigheter utover i 
sjøen.  
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Konklusjon: 
Rådmannen har vurdert klagen og kommet frem til at den ikke inneholder momenter 
som må føre til en annen vurdering enn hva som fremkommer av vedtak av 
25.09.2019. Vedtak av 25.09.2019 opprettholdes. Klagen tas derfor ikke til følge.  
 
Klagen sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Vedtaket har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Vedtaket har ingen miljømessige konsekvenser.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan ikke påklages. Dette er en forberedende klagesaksbehandling, og 
saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart.  
 

 
Alternativ innstilling: 
Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33.  
 
HTP finner at klagens anførsler utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 25.09.2019. vedtak av 
25.09.2019 oppheves og klagen tas således til følge.  
 
Nytt vedtak: 
Søknad om rammetillatelse til oppføring av bølgedemper tas til realitetsbehandling. 
Saken behandles av administrasjonen.  
 
(Fyll inn hjemmel og begrunnelse for omgjøringen her. Begrunn hvorfor det ikke er 
åpenbart at klager mangler de privatrettslige rettighetene søknaden krever.) 
 
Kan vedtaket påklages? 
Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningsloven 
kap VI og pbl. § 1-9. klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til den 
påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen 
skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, angi 
vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner man vil 
anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, 
dersom ikke annet følger av fvl. § 19.  
 
 


