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Gnr 111 bnr 1 - Kjærnesveien - Bryggeanlegg - Sakframlegg 
klagebehandling 

 
Saksbehandler: Are Evju Saksnr.: 18/02372-20 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. 
 
HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 12.10.2018.  
 
Vedtak av 12.10.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. 
  
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Ås, 23.11.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1.0 Gnr 111 bnr 1 - Kjærnesveien - Bryggeanlegg - Rammetillatelse 
1.1 Godkjent situasjonsplan 
2.0 Redegjørelse Arne Kjærnes 
1.2 Følgebrev rammesøknad med merknader til nabovarsel 
3.0 Nabomerknad Arve Stallvik gnr./bnr 111/154  
3.1 Vedlegg 1 nabomerknad Arve Stallvik 
3.2 Vedlegg 2 nabomerknad Arve Stallvik 
3.3 Vedlegg 3 nabomerknad Arve Stallvik 
3.4 Vedlegg 4 nabomerknad Arve Stallvik 
3.5 Vedlegg 5 nabomerknad Arve Stallvik 
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3.6 Ytterligere nabomerknader Arve Stallvik 
3.7 - Kommentarer til ytterligere nabomerknader fra Arve Stallvik 
4.0 Klage på vedtak - John Vinneng 
4.1 Vedlegg klage på vedtak - John Vinneng 
5.0 Klage på vedtak - Tingstad m.fl. 
5.1 Vedlegg 1 Område før utbygging - Klage Tingstad m.fl. 
5.2 Vedlegg 2 Område før utbygging 2 - Tingstad m.fl.  
5.3 Vedlegg 3 Oversikt etter utbygging - Tingstad m.fl. 
5.4 Vedlegg 4 Skjøte med rettigheter - Tingstad m.fl. 
5,5 Vedlegg 5 - Skjøte - Tingstad m.fl. 
5.6 Vedlegg 6 - Erklæring om strandrett - Tingstad m.fl. 
5.7 Vedlegg 7 Reguleringsbestemmelser - Tingstad m.fl. 
5.8 Vedlegg 8 Bilde av båtfeste - Tingstad m.fl.  
5.9 Vedlegg 9 - Reguleringsområde Kjærnes marina - Tingstad m.fl. 
6.0 Klage på vedtak - Hjemgaard 
6.1 Vedlegg 1 - Hjemgaard 
6.2 Vedlegg 2 - Hjemgaard 
6.3 Vedlegg 3 - Hjemgaard 
7.0 Kommentarer til naboklage fra Vinneng 
7.1 Kommentar til naboklage fra Hjemgaard og Tingstad m.fl. 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Se saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Ansvarlig søker Meinich Arkitekter AS 

 Tiltakshaver Leif Olsen 

 Tiltakshaver Günther Scnell 

 Tiltakshaver Hege Rustad 

 Tiltakshaver Thomas Klemet Berling Karlsen 

 Nabo Arnt Didrik Holand 

 Nabo Arve Stallvik 

 Nabo Bjørn Ingar Tingstad 

 Nabo Gro Hjemgaard 

 Nabo John Vinneng 

 Nabo Egil Nilsen 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
 
Rådmannen vurderer at klagene ikke inneholder momenter som medfører en annen 
vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 12.10.2018. 
 
Rådmannen slutter seg til ansvarlig søkers kommentarer, og fastholder at vedtaket er 
i tråd med gjeldende lover, forskrifter og reguleringsplan.  
 
Rådmannen anbefaler derfor at klagene avvises og oversendes Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Sakens bakgrunn: 
 
Den 12.10.2018 godkjente Rådmannen rammesøknad om bryggeanlegg ved 
Kjærnes brygge i delegert vedtak 18/02372-9.  
 
Rådmannen fattet følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i pbl. § 20-3 jf. § 20-1 gir bygningsmyndigheten rammetillatelse for 
bryggeanlegg på gnr. 111, bnr. 1. Tillatelsen gis på grunnlag av innkommet søknad. 
Vurdering fremkommer av saksutredningen. 

Før igangsettingstillatelse kan gis skal følgende dokumentasjon være sendt inn og 
godkjent av kommunen: 

 Fasade- og snittegninger av bryggeanlegget 

 Forenklet konsekvensrapport om tiltakets påvirkning på naturmangfoldet. 
 
Det har kommet inn tre klager på vedtaket fra hhv. Gro Hjemgaard (gnr./bnr 111/157, 
Kjærnesveien 123) Bjørn Ingar Tingstad (gnr./bnr 111/11 Kjærneslia 16) på vegne av 
seg selv og gnr./bnr. 111/23,25 Kjærnesveien 125, gnr./bnr. 111/154 Kjærnesveien 
131, og gnr./bnr 111/178, Kjærnesveien 133, og John Vinneng (gnr./bnr 111/59, 
Kjærneslia 4). 
 
Klagene ble fremmet hhv. 22.10.2018, 23.10.2018 og 28.10.2018. Klagen er således 
fremmet rettidig, jf. fvl. § 29. 
 
Fakta i saken: 
 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for deler av Kjærnes (R-217) og er avsatt 
til småbåtanlegg på land og småbåtanlegg i sjøen.  
 
I reguleringsplanen er det avsatt 9,9 daa til småbåtanlegg i sjøen, og det er per dags 
dato seks brygger etablert i området. I den nordlige delen av reguleringsområdet er 
det ca. 30 meter fra den nordligste bryggen til formålsgrensen i planen. 
 
Det er hjemmelshaverne til fire eiendommer med strandrett på gnr./bnr 111/1 som nå 
har søkt om å etablere et bryggeanlegg der hvor deres strandretter ligger. Ettersom 
de tinglyste strandrettene i området er upresise foreligger det uttalelse om hvor 
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strandrettene ligger, og eksplisitt samtykke fra hjemmelshaver av gnr./bnr 111/1 Arne 
Kjærnes til at bryggeanlegget kan etableres der hvor det er omsøkt. Samtykket ligger 
vedlagt som vedlegg 2.0. 
 
Omsøkt tiltak er vist på situasjonskart datert 09.07.2018. 
 
Klagens innhold: 
Klagene ligger vedlagt som vedlegg 4.0, 5.0 og 6.0. Nedenfor gjengis kun det 
viktigste i klagenes innhold.  
 
Hjemgaard anfører i sin klage de samme merknadene som ble innsendt som 
nabomerknader i forbindelse med rammesøknaden. Hjemgaard viser til dokumenter 
og kommentarer fra planprosessen til reguleringsplanen, og et spørsmål ved 
betydningen av naturmangfoldet. Foruten dette er Hjemgaards anførsler de samme 
som i nabomerknaden.  
 
Tingstad m.fl. anfører i sin klage at tiltaket umuliggjør allerede tinglyste båtfester for 
gnr./bnr 111/23,25 og 111/11, at området mangler den nødvendige infrastrukturen til 
å håndtere økt bruk av området, at rammetillatelsen er gitt for et område som ikke er 
egnet til formålet siden en brygge av godkjent størrelse kun vil kunne benyttes på en 
side pga. av dybdeforholdene hvor bryggen skal plasseres. Tingstad m.fl. anfører 
også at grunnen hvor bryggen er planlagt og veien bak er meget sårbar, og tiltaket vil 
skape ytterlige problemer med ustabil grunn. Avslutningsvis anfører Tingstad m.fl. at 
Ås kommune har lite strandlinje åpent for allmennheten, og at friområdet nord for 
bryggeanlegget vil miste sin appell hvis det etableres en brygge til innenfor området 
avsatt til småbåtanlegg.  
 
Klagen til Vinneng inneholder en rekke bilder med kommentarer. Det blir anført at 
vedtaket skal omgjøres og søknaden avvises som følge av at eier av brygge F i 
marinaen og hjemmelshaver av gnr./bnr 111/59 ikke er nabovarslet, at tiltaket 
mangler nødvendig rettsgrunnlag og er i konflikt med brygge Fs rettigheter, at tiltaket 
er for stort og at søknaden er ulovlig da det er søkt om rammetillatelse på annen 
manns grunn.  
 
Klagens anførsler er oppsummert i ni punkter på side 8 i Vinnengs klage. Øvrige 
kommentarer vil bli redegjort for der det er relevant for klagebehandlingen. 
 
Det er også anført at det skal ilegges oppsettende virkning.  
 
Ansvarlig søkeres kommentarer til klagene: 
 
Tiltakshaverne og ansvarlig søker har blitt gitt anledning til å kommentere klagene. 
Ansvarlig søker har kommet med kommentarer til klagene. I det følgende blir det 
mest vesentlige oppsummert. Kommentarene blir mer utførlig redegjort for i 
Rådmannens vurdering av klagen.  
 
I forbindelse med klage fra Hjemgaard og Tingstad m.fl. kommenterer ansvarlig 
søker at de flest klagepunktene er fremsatt tidligere og besvart i følgebrev til 
rammesøknaden datert 15.08.2018 samt i kommentar til naboklage datert 
06.11.2018. Videre ber ansvarlig søker at disse besvarelsene blir vedlagt klagesaken 
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ved oversendelse til Fylkesmannen. Disse besvarelsene ligger vedlagt som vedlegg 
1.2 og 3.7. 
 
Av nye momenter kommenterer ansvarlig søker Tingstads vedlagte flyfoto og skjøter 
(vedlegg 5.4, 5.5, 5.6, 5.8) som beskriver tinglyste rettigheter til båtfeste for gnr./bnr. 
111/11 og 111/23,25. I skjøtene er det beskrevet at eiendommene har rett til 
«båtfeste på anvist plass på den søndre odden av Kusjær», det vil si de har rett til 
båtfeste på land på odden. Det står ingen ting i de tinglyste erklæringene om 
rettigheter til å legge ut bøyer som inntegnet på flyfoto. Det omsøkte bryggeanlegget 
kommer uansett ikke i konflikt med båtfestene på odden. 
 
Videre kommenterer ansvarlig søker at det ikke er søkt om eller planlagt å mudre 
området. Det er grunt på nordsiden av bryggeanlegget inn mot land og anlegget er 
derfor kun tiltenkt mindre båter, noe det er opplyst om i rammesøknaden.  
 
Ansvarlig søker uttaler at bryggeanlegget ikke vil belaste Kjærnesveien og at 
problemene med veien skyldes helt andre forhold og veien blir i disse dager 
oppgradert.  
 
Videre viser ansvarlig søker til at tiltaket ligger innenfor et område som er regulert til 
småbåthavn og tiltaket er således i tråd med overordnede føringer og planer. 
Tiltakshaver ønsker naturlig nok å søke om en etablering som er i tråd med disse 
føringene og de øvrige etableringene som er godkjent og utført i samme område. 
Disse er veletablerte og til stor glede for folk med båtplass. 
 
Angående anførselen fra Vinneng om manglende nabovarsel kommenterer ansvarlig 
søker at det ble tatt kontakt med Ås kommune for å avklare hvem som skulle 
nabovarsel, og det ble sendt ut flere varsler enn det som formelt kreves i Plan- og 
bygningsloven. 
 
Vedrørende manglende rettsgrunnlag for tiltaket og at det er i konflikt med brygge Fs 
rettigheter kommenterer ansvarlig søker at tinglyste rettigheter og samtykke fra 
grunneier, sammen med reguleringsplanen er det nødvendige juridisk grunnlaget. 
Ansvarlig søker viser til at det er 32,8 meter fra senter brygge F til 
reguleringsgrensen for småbåthavn i nord, og at en ny brygge med bredde på 12 
meter vil gi et manøvreringsareal på 13,8 meter mellom bryggene hvilket tilfredsstiller 
anbefalt størrelse til båter, for både brygge F og G. 
 
Rådmannens vurdering av klagen: 
 
Rådmannen er enig med ansvarlig søker at klagene fra Hjemgaard og Tingstad m.fl. 
hovedsakelig er behandlet i rammesøknaden. 
 
Hjemgaard viser i sin klage til sitater fra reguleringsarbeidet og stiller spørsmål om 
dette har betydning for det tiltenkte bryggeanlegget. Dette er forhold som er ferdig 
vurdert i planprosessen og ikke relevant for saksbehandlingen i denne saken. 
 
Videre anfører Hjemgaard at kommunen ikke tar hensyn til naturmangfoldloven. På 
bakgrunn av at tiltaket skal plasseres i et lokalt viktig naturtype er det stilt krav om en 
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forenklet konsekvensrapport om tiltakets innvirkning på naturtypen før det eventuelt 
kan innvilges en igangsettingstillatelse.  
 
Tingstad har vedlagt ett nytt skjøte som ikke lå ved nabomerknadene til 
rammesøknaden. I vedlagt skjøte står det «Kjøberen har ret til at opføre badehus og 
baatfeste paa anvist plads paa den søndre odde af Kuskjæret». Rådmannens 
vurdering sammenfaller med ansvarlig søkers kommentarer om at skjøtet gir rett for 
den omtalte kjøperen å plassere et båtfeste på den sørlige delen av odden.  
Tingstad anfører også at det er nødvendig med mudring av området for å etablere en 
ny brygge. Rådmannen viser til ansvarlig søkers kommentar at det ikke er søkt om 
eller planlagt mudring av området.  
 
For de øvrige anførslene til Hjemgaard og Tingstad m.fl. vises det til behandlingen av 
nabomerknadene i rammesøknaden. Det er rådmannens vurdering at klagers 
anførsler unntatt de som er behandlet over, ikke inneholder andre momenter enn de 
som allerede forelå i vurderingen i vedtaket av 12.10.2018. 
 
Vedrørende Vinnengs anførsler om at det foreligger manglende nabovarsling til han 
som eier av brygge F og som nabo er det rådmannens vurdering at det ikke var 
nødvendig at gnr./bnr. 111/59 skulle nabovarsles. Videre følger det av langvarig 
praksis og juridisk litteratur at sameiere eller servitutthavere i den eiendom som skal 
bebygges ikke har krav på varsel etter plan- og bygningsloven § 20-3 jf. «Plan- og 
bygningsrett» (O.J Pedersen m.fl. 2011 s. 154). Vinneng har således ikke noe krav 
som eier av brygge F til å bli varslet etter plan- og bygningsloven.  
 
De øvrige anførslene i klagen fra Vinneng er av privatrettslig karakter, og således i 
utgangspunktet ikke av betydning for tillatelsen. Rådmannen velger likevel 
kommentere det for å belyse alle sider av saken. 
 
Vinneng anfører at det mangler rettighetsgrunnlag for etablering av brygge, og at 
etableringen er i konflikt med brygge Fs rettigheter. Her vises det til at Kjærnes 
Marina DA ved tinglyst avtale har avtalt at de ikke vil legge ut en brygge nord for 
brygge F. Dette er uten betydning, da det ikke er Kjærnes Marina DA, eller 
selskapets eiere, som har søkt om etablering av en ny brygge.  
 
Vinneng viser til forhold som Kjærnes Marina DA har utført eller skal utføre på hhv. 
Brygge A og brygge E. Dette er forhold som ikke har betydning for denne saken. 
 
Videre anfører Vinneng at det ikke er juridisk grunnlag for anleggets bredde og 
plassering, og at bryggen ikke kan etableres med nødvendig avstand til Brygge F og 
samtidig ligge innenfor regulert område. Det er Rådmannens vurdering at innsendt 
situasjonskart viser at det er tilstrekkelig plass til en ny brygge innenfor området 
avsatt til småbåthavn. For øvrig vises det til ansvarlig søkers utregninger som viser at 
det er tilstrekkelig med plass til en ny brygge innenfor avsatt område til småbåthavn.  
 
Vinneng anfører også at tiltakshaverne mangler de nødvendige rettighetene for 
etablering av anlegg, og at to av eiendommenes strandrett vil bli plassert utenfor 
området avsatt til småbåthavn. Det er i forbindelse med rammesøknaden innsendt 
hjemmelshavernes tinglyste strandretter, og en erklæring fra grunneier Arne Kjærnes 
som samtykker til tiltaket. De tinglyste strandrettene begrenser ikke muligheten til å 
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etablere brygge. Videre er rettsgrunnlaget for det omsøkte tiltaket tilsvarende det 
rettsgrunnlaget som bryggene A til F bygger på.  
 
Vinneng viser også i sin klage på noen uavklarte forhold som etter hans mening 
medfører at rammesøknaden må avvises.  
 
Vinneng anfører at det ikke er av- og pålessingsfelt i området for en ny brygge, og at 
det ikke er parkering for brukere av en ny brygge. Trafikk- og parkeringsforhold er 
forhold som er utførlig behandlet i rammetillatelsen. En ny brygge G har de samme 
parkeringsmuligheter som de øvrige bryggene, og det er ikke av- og pålessingsfelt 
for de øvrige bryggene.  
 
Det er også anført at tiltaket mangler vann og strøm. Rådmannen er enig med 
ansvarlig søker at det ikke er et tiltak hvor det er krav om vann og strøm.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som bør medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 
12.10.2018. 
 
Vedtak av 12.10.2018 dok. 18/0237-9 bør derfor opprettholdes og klagen bør ikke tas 
til følge. Det er ikke grunnlag for å ilegge oppsettende virkning.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen: 
 
Vedtaket har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Klageadgang: 
 
Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
for endelig avgjørelse. 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
Alternativ innstilling: 
 

 
Vedtak: 
HTM har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33.  
 
HTM finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 12.10.2018. 
 
Vedtak av 12.10.2018 omgjøres og klagen tas således til følge.   
 
Utvalgets begrunnelse for dispensasjon: 
Klagers anførsler utgjør momenter som medfører en annen vurdering fordi: (fyll inn) 
 



Ås kommune 

18/02372-20 Side 8 av 8 

Klageadgang: 
Omgjøring er et enkeltvedtak som 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 ønsker, og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven 
§ 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 


