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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   18/02372-9 Are Evju 12.10.2018 

 

 

Gnr 111 bnr 1 - Kjærnesveien - Bryggeanlegg 
Rammetillatelse 
 
Det vises til søknad mottatt 16.08.2018. 
 

  
Gnr./bnr. 111/1 

         
Ansvarlig søker: Meinich Arkitekter AS, Briskebyveien 74, 0259 OSLO 
Tiltakshaver: Günther Schnell, Sommerveien 8 C, 1407 VINTERBRO. 

Hege Rustad, Sommerveien 8 C, 1407 VINTERBRO. Leif 
Olsen, Vevelstadåsen 25, 1405 LANGHUS. Thomas Klemet 
Berling Karlsen, Sølve Solfengs Vei 37, 0956 OSLO 

 

   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. 

o Fasade- og snittegninger av bryggeanlegget 
o Forenklet konsekvensrapport om tiltakets påvirkning på 

naturmangfoldet. 
 

 Godkjente tegninger: 

 Situasjonsplan, datert 09.07.2018, mottatt 07.09.2018 
 

Ansvarlige foretak har erklært å ha tilfredsstilt krav etter pbl. og byggesaksforskriften 
slik at tillatelse kan gis. Gjennomføringsplanen viser at alle fagområder, 
ansvarsområder og tiltaksklasser er dekket.  
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Byggearbeidet kan ikke påbegynnes før igangsettingstillatelse er innvilget. 
 
Tiltaket må ikke brukes før ferdigattest eller eventuelt midlertidig brukstillatelse 
er gitt, jf. pbl. § 21-10. 
 
Delegasjon: 
Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningsloven § 27. 
 
Gyldighet: 
Tillatelsen taper sin gyldighet dersom arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det 
samme gjelder dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl. § 21-9. 
Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne 
tillatelsen forutsetter. 
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens 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 § 19. 

 

   SAKSOPPLYSNINGER  

 
Denne saken gjelder bryggeanlegg i sjø.  
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Deler av Kjærnes (Plan nr. R-217) og 

er avsatt til blant annet småbåthavn i sjøen. 

 
Naboer/gjenboere er varslet om tiltaket i medhold av pbl. § 21-3 andre ledd. Det har 

kommet med merknader fra nabo på gnr./bnr. 111/11, 111/23, 111/25, 111/154 og 

111/157 som i hovedsak går ut på følgende:  

 

 Tiltaket er et kommersielt industrianlegg 

 Utsikt for naboer ødelegges 

 Tiltaket medfører fare for liv og helse pga. manglende parkeringsmuligheter 

 Tiltaket medfører økt forsøpling og skadedyr 

 Det er ingen toaletter tilknyttet bryggeanlegget 

 Tiltaket strider mot nabo gnr./bnr. 111/11, 111/23 og 111/25 sin rett til å bruke 

området. 

 Tiltaket medfører forringelse i verdi av naboeiendommer 

 Tiltaket vil medføre økte problemer med støy for naboene 

 Bruk av friområde kan oppleves som mindre disponibelt med båttrafikk tett 

opp mot friområdegrense 

 Tiltaket plasseres i et område som er fredet for sjøfugl 
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 Tiltaket plasseres nær fredete trær av typen svartor.  

 Tiltakshaverne har kun rett til en byggeplass helt inne ved land. 

 

Søkers kommentar til merknadene:  

 

 Kommersielt bryggeanlegg: 

Det er snakk om en brygge på lik linje med de som allerede er etablert i et område 

som er regulert til småbåthavn. 

 Utsikt ødelegges 

Med vegetasjon i friområdet og på de enkelte eiendommer vil bryggeanlegget i liten 

grad påvirke utsikten. Enkelte har også kjøpt eiendommene etter at reguleringen var 

vedtatt og sånn sett vært klar over hva de ulike områdene er regulert til. 

 Fare for liv og helse pga. manglende parkeringsmuligheter 

Merknaden er ikke knyttet til etableringen av en ny brygge. En ulovlig parkert bil vil 

kunne være i veien uavhengig om av det er søkt til eiendommene eller en båteier 

eller badegjest som har parkert ulovlig. Veien er skiltet med «Parkering Forbudt». 

Videre er det i forbindelse med reguleringen etablert et parkeringsanlegg for å ivareta 

behovet for parkering.  

 Forsøpling og skadedyr 

Dette er påstander tiltakshaverne ikke kjenner noe til, men det kan være mulig å 

opprette et abonnement på avfallsdunker til restavfall hvis det skulle bli et 

ønske/krav. 

 Det er ingen toaletter tilknyttet bryggeanlegget 

Det er et toalett plassert på stranden i Bogen. Det er dette toalettet som benyttes av 

besøkende på stranden, båtfolk eller folk på farten på kyststien. 

 Tiltaket strider mot nabo gnr./bnr. 111/11, 111/23 og 111/25 sin rett til å bruke 

området. 

Når det gjelder nabomerknaden fra Gbnr 111/154 datert 25.07.2018 som gjelder 

rettigheter til bruk av eiendommen har vi ikke funnet vedtaket det vises til, men kan 

heller ikke se at dette skulle ha noen innvirkning på de tinglyste rettighetene som 

allerede finnes. Vedrørende ettersendt nabomerknad fra samme oversendt 

20.08.2018 med oppmerking ser det ut til at eier av 111/11 har strandrett ute på 

holmen nord for omsøkte bryggeanlegg. Dette vil ikke bli berørt av omsøkte anlegg 

da dette er utenfor området som er regulert til småbåthavn. 

Reguleringsbestemmelsene som er vedlagt denne merknaden er gamle 

bestemmelser, gjeldende bestemmelser er fra 10.05.2006. 

 Tiltaket medfører forringelse i verdi av naboeiendommer 

Det foreligger ingen dokumentasjon som tyder på et slikt verdifall p.g.a. en brygge på 

Kjærnes. Snarer tvert imot vil tilgang på en båtplass kunne gi en ytterligere verdi for 

boliger.  

 Tiltaket vil medføre økte problemer med støy for naboene 
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Trafikkmengden og eventuell støy fra en brygge er det vanskelig å si noe konkret om 

hvordan dette oppfattes. Det er naturlig å tro at noe mer trafikk vil kunne forekomme, 

men det antas at dette ble utredet i reguleringssaken. 

 Bruk av friområde kan oppleves som mindre disponibelt med båttrafikk tett 

opp mot friområdegrense 

Bademulighet og bruk av friområde vil ikke bli endret eller påvirket og det er den ytre 

delen av svabergene som har verdi som badeområde. Den indre delen av vika der 

bryggeanlegget er tenkt plassert er i stor grad igjengrodd med siv og bunnforholdene 

av en slik art at det er lite eller ikke benyttet som badeplass.  

 Tiltaket plasseres i et område som er fredet for sjøfugl 

Vi kan ikke finne noe på kommunens kartsider om at området er fredet for sjøfugl 

eller regulert for sjøfugl. I naturbase faktaark fra Miljødirektoratet er området vist som 

bløtbunnsområde i strandsonen. Det er beskrevet som lokalt viktig, men ikke utvalgt i 

og med at området dekker mindre enn 50000 m² og det er mye bebyggelse og 

mange brygger i nærheten. Området er regulert til småbåthavn. 

 Tiltaket plasseres nær fredete trær av typen svartor.  

Det er i kartdatabasene heller ikke funnet at det skal være fredede trær i området. 

Tiltaket vil uansett ikke ha noen innvirkning på trær eller andre naturtyper i området 

da det kun er snakk om å etablere et bryggeanlegg. 

 Tiltakshaverne har kun rett til en byggeplass helt inne ved land. 

De tinglyste rettighetene omhandler strandrett med mulighet for etablering av brygge. 

De spesifiserer ikke hvordan bryggeanleggene skal utformes.  

 

Kommunens vurdering: 

Det foreligger mange nabomerknader, hvor de fleste merknadene er av privatrettslig 

karakter som ikke skal vurderes i behandlingen av det omsøkte tiltaket.  

 

Det er kommunens vurdering at de merknadene som ikke er av privatrettslig karakter 

ikke kan bli ilagt avgjørende vekt. Merknadene som ikke er av privatrettslig karakter 

vil bli vurdert i det følgende.  

 

 Tiltaket er i strid med gjeldende reguleringsplan siden det er et kommersielt 

bryggeanlegg. 

Det er ikke holdepunkter i søknaden som tilsier at det skal etableres et kommersielt 

bryggeanlegg. For øvrig er det ikke i strid med gjeldende reguleringsplan om det 

etableres et kommersielt bryggeanlegg.  

 Tiltakets plassering er i strid med andre regulerte områder. 

Tiltaket er plassert innenfor regulert område avsatt til småbåtanlegg. Det er ikke i 

strid med reguleringsplanen å plassere et bryggeanlegg opp mot tilstøtende områder 

avsatt til andre formål så lenge det er plassert innenfor området avsatt til 

småbåtanlegg.  

 Tiltaket medfører fare for liv og helse på grunn av manglende 

parkeringsmuligheter. 



 

Ås kommune - Byggesak og geodata 
Vår ref.: 18/02372-9  Side 5 av 8 

Det er avsatt et område til parkering for besøkende til bryggene i reguleringsplanen. 

Det er kommunens vurdering at dette gir tilstrekkelig parkeringsmuligheter for 

brukere av bryggeanlegget. Feilparkerte biler er ikke forhold som 

bygningsmyndighetene har jurisdiksjon over. Ved feilparkering må naboer ta kontakt 

med kommunens veimyndighet eller politi.  

 Tiltaket vil medføre økt støy. 

Det er kommunens vurdering at tiltaket ikke vil medføre mer støy utover det som var 

påregnelig i reguleringsarbeidet. Tiltaket medfører dermed ikke støy utover det som 

var akseptert i reguleringsarbeidet.  

 Tiltaket plasseres i et område som er fredet for sjøfugl 

Tiltaket skal ikke plasseres i område som er fredet for sjøfugl. Det er videre ikke 

registrert rødlistearter der hvor tiltaket skal plasseres. 

 Tiltaket plasseres i nærheten av fredete trær av typen svartor. 

Svartor er kategorisert som LC i artsdatabanken. Det vil si at arten ikke er truet eller 

vernet. Tiltaket skal plasseres i vann, så det er kommunens vurdering at tiltaket 

uansett ikke vil ha negativ påvirkning på eventuelle trær i nærheten av tiltaket.  

 

Det er videre kommunens vurdering at naboenes merknader, også de privatrettslige, 

er forhold som er grundig vurdert og tatt stilling til i reguleringsprosessen, og 

merknadene bidrar ikke til å belyse forholdene annerledes enn hva som var vurdert i 

reguleringssaken. 

  

Tiltaket er i henhold gjeldende reguleringsplan. De merknadene som naboene 

fremstiller, er forhold som naboer og gjenboere burde vite om ved at de ble varslet 

ved reguleringsarbeidet, eller ved at det er forhold de skulle ha undersøkt ved 

ervervelse av eiendommene etter at reguleringsplanen ble vedtatt.  

Videre er kommunen enig med ansvarlig søkers kommentarer til nabomerknadene. 

 

   VURDERING OG KONKLUSJON  

 

 

Tiltaket: 

Søknaden er i samsvar med gjeldende regulering, lov og forskrift. 

Bygningsmyndighetene kan ikke se at utbyggingen vil medføre ulemper for 

omkringliggende bebyggelse og miljø. Tillatelse til tiltak gis derfor som omsøkt. 

 

Naturmangfoldloven:  
 
Tiltaket plasseres på lokalt viktig naturtype og omfattes således av 
natumangfoldloven. Det følger av pbl. § 29-4 at alle formålene i plan- og 
bygningsloven skal vurderes ved plassering av tiltak, også miljøhensyn. Det må 
således tas hensyn til miljøbelastning ved plassering av tiltak.  
 
Tiltaket plasseres på bløtbunnsområde som er registrert som lokalt viktig naturtype 
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(C-verdi). Området er registrert etter at reguleringsplanen ble vedtatt, og har således 
ikke vært særskilt vurdert i plan-prosessen.  
 
For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7 at 

prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 

utøvelse av offentlig myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse 

prinsippene er vurdert og vektlagt i saken. Med naturmangfold menes biologisk 

mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt 

vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning.  

 

Vedtak som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandsituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 

 

Registreringen av naturtypen er sparsommelig med informasjon om området utover 

at den viktigste delen av naturtypen er registrert sør for hvor tiltaket skal plasseres. 

Det er videre et nasjonalt viktig bløtbunnsområde registrert ca. 700 meter fra 

plasseringen av tiltaket.   

  

Naturmangfoldsloven § 9 omhandler føre-var-prinsippet. Dette innebærer at dersom 

man ikke har tilstrekkelig kunnskap til å treffe en beslutning som berører 

naturmangfoldet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade.  

 

Bygningsmyndigheten mener at kunnskapsgrunnlaget i denne saken, jfr. over, ikke er 

tilstrekkelig for å treffe en beslutning. På bakgrunn av dette anser kommunen det 

nødvendig at det utarbeides en forenklet konsekvensrapport hvor det fremgår 

påvirkningen av tiltaket på naturmangfoldet, og hvilke naturforsvarlige teknikker jf. 

Nml § 12 som kan anvendes før igangsettingstillatelse kan innvilges.  

 

Ved behandling av igangsettingstillatelse vil kommunen foreta en ny vurdering 

av tiltakets innvirkning på miljøet.  

 

Konklusjon tiltak:  
Ås kommune anser at omsøkte tiltak tilfredsstiller kravet til visuelle kvaliteter og at 

tiltaket for øvrig er i samsvar med reguleringsplan. Dokumentasjon etter SAK10 

kapittel 5 anses å være tilfredsstillende. Rammetillatelse gis derfor som omsøkt.  

 
Tilsyn 

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i 

samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. 

Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift. 

 

Gebyr:  
Saksbehandlingen er gebyrbelagt med kr. 6.688, - etter Ås kommunes 
gebyrregulativ. Regning ettersendes og skal innbetales til kommunekassen, jf. plan- 
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og bygningslovens § 33-1. 
 

Gebyrnr. Beskrivelse av gebyr Grunnbeløp Antall Sum 

1.8.2 Saksbehandling tiltak  Kr. 6.688,- 1 Kr. 6.688.- 

Total sum: Kr. 6.668,- 

 

Betingelser for tiltaket: 
1. Eventuelle klager fra naboer og gjenboere skal være vurdert og behandlet, 

ettersom disse er gitt 3 ukers frist for å klage på vedtaket. Alternativt kan 

byggearbeider igangsettes umiddelbart dersom det innhentes skriftlig 

samtykke fra naboer og gjenboere. Dokumentasjon på samtykket skal sendes 

skriftlig til kommunen. 

2. Tiltaket må ikke brukes før ferdigattest eller eventuelt midlertidig brukstillatelse 

er gitt, jf. pbl. § 21-10. 

3. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen 

både av den opprinnelige og nye tiltakshaveren, jf. pbl. § 23-2. 

4. Fasade- og snittegninger av bryggeanlegget skal innsendes før 

igangsettingstillatelse kan innvilges.  

 
 

Med hilsen 

 
 
Arve Bekkevard Are Evju 
Enhetsleder Byggesak og geodata Juridisk rådgiver  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg: 

D-1 Situasjonsplan  

 

Mottakere: 
Meinich Arkitekter AS, Briskebyveien 74, 0259 OSLO 

Kopi: 
Günther Schnell, Sommerveien 8 C, 1407 VINTERBRO 
Hege Rustad, Sommerveien 8 C, 1407 VINTERBRO 
Leif Olsen, Vevelstadåsen 25, 1405 LANGHUS 
Arve Stallvik, Kjærnesveien 131, 1407 VINTERBRO 
Arnt Didrik Holand, Kjærnesveien 125, 1407 VINTERBRO 
Bjørn Ingar Tingstad, Kjærneslia 16, 1407 VINTERBRO 
Thomas Klemet Berling Karlsen, Sølve Solfengs Vei 37, 0956 OSLO 
Gro Hjemgaard, Havreveien 32, 0680 OSLO 
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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.  

 


