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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   19/00964-7 Stine Irene Mikkelborg Sandholtet 25.09.2019 

 

 

Gnr 111 bnr 59 - Kjærnesveien 119 - Bølgedemper - Vedtak om avvisning av 
søknad 
 
 
Det vises til søknad mottatt 27.03.2019. 
 

Tiltakets adresse: Kjærnesveien 119 
Gnr./bnr./fnr./snr.: 111/59/0/0 
Ansvarlig søker: John Vinneng tømrermester og entreprenørforretning, 

Kjærneslia 4, 1407 VINTERBRO 
Tiltakshaver: John Vegard Vinneng, Kjærneslia 4, 1407 VINTERBRO 
 
 

VEDTAK  

 
 

 Med hjemmel i pbl. §21-6 jf. § 20-1 avviser bygningsmyndigheten søknad om 
rammetillatelse for oppføring av bølgedemper på gnr. 111 bnr. 59. Vurdering 
fremkommer av saksutredningen.  

 

Delegasjon: 

Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningsloven § 27. 

 

Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 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 § 19. 
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SAKSOPPLYSNINGER 

 
Denne saken gjelder søknad om rammetillatelse til oppføring av bølgedemper på 
Kjærnes Brygge (også kalt brygge F) tilhørende gnr. 111 bnr. 59. Bølgedemper vil gå 
fra ytterste kant på flytebryggen og skrå nordover og innover mot land i to ledd som 
er 3 meter brede og 20 meter lange.  
 
Det oppgis i søknaden at det er behov for bølgedemper for å sikre utriggere og 
båtplasser mot skader som følger av høye bølger og vind inn i fjorden.  
 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for deler av Kjærnes, planid. 217 og er 

avsatt til formål småbåthavn i sjøen.  

 

Nabomerknad 

Naboer/gjenboere er varslet om tiltaket i medhold av pbl. § 21-3, og det er 

innkommet merknader fra nabo/gjenboer som eier(e) av gnr./bnr. 111/112.  

 

Det har kommet med merknad fra rettighetshaver på gnr. 111 bnr. 112 som i 

hovedsak går ut på følgende:  

Den omsøkte bølgedemperen er i strid med rettighetene til undertegnede og i strid 

med godkjent etablering av brygge i sak 18/02372.  

 

Søkers kommentar til merknadene:  

Rettigheten til Günther Schnell, eier av gnr. 111 bnr. 112, er en strandrett som 

oppfører ved marbakke eller ved to meters dybde. Her er det ikke marbakke. Tiltaket 

vil derfor ikke komme i konflikt med hans eller andres rettigheter.  

 

Sak 18/02372 er til behandling hos Fylkesmannen og kan fortsatt bli avvist da søker 

ikke innehar de privatrettslige rettigheter for å etablere et anlegg av en slik størrelse. 

I tillegg er anlegget i konflikt med et båtfeste som forvaltes av gnr. 111 bnr. 59.  

 

Endring av brygge F vil ikke komme i konflikt med etablerte interesser/rettigheter og 

er i henhold til reguleringsplan og reguleringsbestemmelser for området. Det er 

privatrettslige forhold som danner grunnlaget for etablering av bryggeanlegg utenfor 

deres strandeiendom. Det vil også være usaklig forskjellsbehandling å avvise en 

søknad i dette tilfelle.  

 

 

   VURDERING OG KONKLUSJON  

 

Kommunens vurdering av de privatrettslige forholdene: 

Bygningsmyndighetene skal som utgangspunkt ikke ta stilling til privatrettslige forhold 

i byggesaker med mindre annet følger av loven, jf. Pbl. § 21-6. Bygnings-

myndighetene skal derimot avvise søknader hvor der fremstår som åpenbart at 

tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettighetene som søknaden forutsetter.  
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Bygningsmyndighetene må derfor, i noen tilfeller, foreta en prejudisiell vurdering av 

de privatrettslige forholdene for å avgjøre om søknaden må avvises.  

 

I denne saken er det søkt om en bølgedemper fra den allerede etablerte bryggen til 

tiltakshaver. Tiltakshaver eier ikke strandsonen, men har en tinglyst strandrett. Det er 

flere tinglyste strandretter i området, som grenser til strandretten til tiltakshaver. 

Kommunen har i en annen sak behandlet en søknad om etablering av en brygge for 

tre rettighetshavere rett ved siden av. Det ble der gitt tillatelse til å anlegge en 

brygge, og bølgedemperen i denne saken ønskes plassert delvis i samme området 

som den godkjente bryggen til de andre rettighetshavere. Tiltakshaver i denne saken 

påklaget tillatelsen til etableringen av bryggen, men tillatelsen til bryggen ble 

stadfestet av Fylkesmannen og er derfor gyldig.  

 

Det har kommet en nabomerknad til denne søknaden, fra eier av gnr. 111 bnr. 112. 

Nabomerknaden går ut på at bølgedemperen krenker hans strandrett og er også i 

direkte konflikt med den tidligere omtalte bryggen som kommunen har godkjent. Eier 

av gnr. 111 bnr. 112 er en av tre rettighetshavere som har fått den bryggen godkjent 

på strandlinjene de har tinglyst rett på.  

 

Kommunen ser seg derfor nødt til å se nærmere på de privatrettslige forholdene, for 

å finne ut om det er åpenbart om tiltakshaver i denne saken ikke har de privatrettslige 

rettighetene som søknaden forutsetter. Dette fordi flere parter hevder å ha rettigheter 

i samme område og ønsker å bygge noe på samme sted. Videre må kommunen se 

på hvor langt disse rettighetene eventuelt strekker seg.  

 

Rettighetene: 

Rettigheten til tiltakshaver er tinglyst på eiendom gnr. 111 bnr. 1. I grunnboken til gnr. 

111 bnr. 1 står det tinglyst fra 10.01.1934 at gnr. 111 bnr. 59 har rett til 10 meter 

strandlinje.  

 

Nord for tiltakshavers 10 meter strandrett er strandretten til gnr. 111 bnr. 112. Det er 

ikke bestridt av tiltakshaver at gnr. 111 bnr. 112 har en strandrett. Videre har gnr. 111 

bnr. 134 og gnr. 111 bnr. 135 5 meter med strandlinje hver seg.  

 

Tiltakshaver hevder at gnr. 111 bnr. 134 og bnr. 135 ikke har rett til noe annet enn å 

bruke stranden fordi det i skylddelingene til eiendommene omtales som rett til 

badeplass. I grunnboken er det derimot tinglyst en rett til 5 meter strandlinje for hver 

av eiendommene 13.02.1940.  Det er altså tinglyst en likelydende rettighet på gnr. 

111 bnr. 134 og bnr. 135 som for gnr. 111 bnr. 59.  

 

Bygningsmyndighetene er da av den oppfatning at rettighetene tilhørende både gnr. 

111 bnr. 59 og gnr. 111 bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135 er rett til strandlinje og er 

således likelydende rettigheter.  
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Hvor langt strekker rettighetene seg: 

Videre hevder tiltakshaver at strandretten til gnr. 111 bnr. 112 ifølge gjeldende rett 

kun strekker seg ut til marbakke, eller ved manglende marbakke, til 2 meters dyp. 

Tiltakshaver sier at det ikke finnes marbakke i dette området, og hevder på den 

bakgrunn at rettigheten til gnr. 111 bnr. 112 stopper ved 2 meters dyp. 

Bølgedemperen legges utenfor to meters dyp, og kommer derfor ikke i konflikt med 

rettigheten til gnr. 111 bnr. 112.  

 

Høyesterett kom tidligere i år med en avgjørelse i en sak rundt en konflikt om 

lignende rettigheter i sjøen, HR-2019-280-A. Saken omhandler en utbygging av 

brygger som en eier av en strandeiendom like ved hevdet krenket hennes strandrett. 

Der innleder dommeren i avsnitt 27 med at eier av grunn med strandeiendom har 

eiendomsrett til ut i marbakken, eller ved to meters dybde med middels vannstand 

hvis marbakke ikke finnes. Videre sies det at det er imidlertid sikker rett at strandeier 

har visse rettigheter i sjøområdet også utenfor eiendomsgrensen, og at dette 

betegnes som strandrett. Utbyggingsretten er en del av denne strandretten.  

 

Bygningsmyndighetene legger videre til grunn at den tinglyste retten til strandlinje 

kan likestilles med den retten eier av strandeiendom har.  

 

I den ovenfor nevnte dommen gjennomgås rettspraksis på området. Rettspraksisen 

det henvises til tar for seg utbyggingsretten, som strandeiere har. I avsnitt 48 til 52 

oppsummerer dommeren noen hovedpunkter på bakgrunn av den rettspraksisen 

som er gjennomgått i dommen. I avsnitt 50 sies det om utbyggingsretten at det er en 

eksklusiv rett for strandeieren til å utnytte sjøområdet utenfor eiendomsgrensen, og 

at så langt eneretten gjelder gir den vern mot inngrep fra andre eiere eller 

rettighetshavere på naboeiendommene. I avsnitt 51 sies det videre at 

utbyggingsretten omfatter retten til å legge ut flytebryggeanlegg utenfor egen 

eiendom. Og at i havneområder hvor det foreligger reguleringsplan strekker 

utbyggingsretten seg i alle fall ut til den aktuelle reguleringsgrensen. Dommeren 

mener så videre i avsnitt 54 at de rettssetningene som har blitt oppstilt tidligere i 

dommen må føre til at de som bygger brygge innenfor området utenfor saksøkers 

eiendom i det regulerte havneområdet, utvilsomt krenker utbyggingsretten til 

saksøker.  

 

I inneværende sak står konflikten ganske lik. Tiltakshaver ønsker å legge en 

bølgedemper i området utenfor strandsonen til gnr. 111 bnr. 112 og utenfor deler av 

strandsonene til gnr. 111 bnr. 134 og bnr. 135. Bølgedemperen kommer i direkte 

konflikt med en omsøkt og godkjent brygge til eierne av gnr. 111 bnr. 112, bnr. 134 

og bnr. 135. Tiltakshaver i denne saken hevder derimot at de andre 

rettighetshaverne ikke har rettigheter som strekker seg så langt ut som til hans 

bølgedemper.  

 

I følge den ovenfor nevnte Høyesterettsdommen kommer derimot 
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bygningsmyndighetene til at strandretten til gnr. 111 bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135 

strekker seg i alle fall ut til reguleringsgrensen. Deres strandrett er derfor vernet mot 

inngrep fra andre i deres respektive 5-meters soner i hele området som omfattes av 

reguleringsformålet småbåthavn til sjøs. Den omsøkte bølgedemperen vil derfor 

krenke rettighetene til gnr. 111 bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135, og tiltakshaver kan 

følgelig ikke ha rett til å bygge ut bølgedemperen utenfor deres respektive 

strandsoner.  

 

Konklusjon: 

På bakgrunn av vurderingen ovenfor finner bygningsmyndigheten at det er åpenbart 

at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettighetene som kreves for å kunne bygge 

ut den omsøkte bølgedemperen. Saken må derfor avvises og vil ikke bli tatt til 

realitetsbehandling, jf. pbl. § 21-6.  

 

Gebyr:  
Kommunen har i denne saken oversittet saksbehandlingsfristen for rammesøknader, 
jf. pbl. § 21-7 første ledd. Den samlede saksbehandlingstiden tilsier at hele gebyret 
bortfaller, jf. SAK10 § 7-6. Kommunen kan derfor ikke krever gebyr for 
saksbehandlingen av denne saken.  
 

 

 

 

 
 

Med hilsen 

 
 
Arve Bekkevard Stine Irene Mikkelborg Sandholtet 
Enhetsleder Byggesak og geodata Juridisk rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Mottakere: 
John Vinneng tømrermester og entreprenørforretning, Kjærneslia 4, 1407 

VINTERBRO 

Kopi: 
Günther Schnell, Sommerveien 8 C, 1407 VINTERBRO 
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ORIENTERING OM KLAGEADGANG 

 

 

KLAGEORGAN 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus er, etter delegert myndighet fra Kommunal- og 

regionaldepartementet, klageorgan for vedtak fattet av administrasjonssjefen. En klage skal 

sendes til kommunen, og dersom kommunen selv ikke endrer vedtaket som følge av klagen, 

vil den bli sendt videre til Fylkesmannen i Oslo- og Akershus for avgjørelse. 

 

KLAGEADRESSAT 

Klagen skal sendes til: 

Ås kommune, Postboks 195, 1431 Ås 

 

KLAGEFRIST 

Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brev kom frem. Det er tilstrekkelig at klagen er 

postlagt innen fristens utløp. Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan 

søke om å få forlenget fristen, men da må De begrunne hvorfor De ønsker det. 

 

INNHOLDET I KLAGEN 

De må presisere: 

 Hvilket vedtak De klager over, oppgi saksnummer 

 Årsaken til at De klager 

 Den eller de endringer som De ønsker 

 Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen 

 Klagers navn og adresse må oppgis. 

 Klagen må undertegnes. 
 

UTSETTING AV GJENNOMFØRINGEN AV VEDTAKET 

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke 

om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort 

(anmode om utsatt iverksetting av vedtaket). Slik søknad sendes Plan, bygg og geodata, og 

begrunnes. Avgjørelse om oppsettende virkning kan ikke påklages, men De kan selv bringe 

spørsmålet om oppsettende virkning direkte inn for fylkesmannen til ny vurdering. 

 

RETT TIL Å SE GJENNOM SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE VEILEDNING 

Med visse begrensninger har De rett til å se gjennom dokumentene i saken. Reglene om 

dette finnes i forvaltningslovens §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med vårt 

Servicekontor. 

 

KOSTNADER VED OMGJØRING AV VEDTAK 

Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten kreve dekning for 

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Forutsetningen er da 

vanligvis at det organet som traff det opprinnelige vedtaket har gjort en feil slik at vedtaket 

blir endret. Kravet må settes frem senest 3 uker etter at De har mottatt det nye vedtaket.  

 


