
Fra: Ragnhild Torsteinsrud Smith <ragnhild.torsteinsrud.smith@meinich.no> 
Sendt: 26. september 2018 14:52 
Til: Are Evju 
Kopi: Leif Olsen 
Emne: SV: Søknad om Rammetillatelse for etablering av nytt bryggeanlegg 

Kjærnesveien 
Vedlegg: Q-5 Redegjørelse strandrett.pdf 
 
Hei! 
 
Da er det innhentet redegjørelse fra grunneier vedrørende strandrett, se vedlagt. 
 
Når det gjelder siste merknader som er sendt til kommunen, datert 10.09.2018 vil vi få kommentere 
det som følger: 
 

1) 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. 

2) Det er i kart databasene 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. 

3) De tinglyste rettighetene omhandler strandrett med mulighet for etablering av brygge. De 
spesifiserer ikke hvordan bryggeanleggene skal utformes. 

 
Vi håper at søknaden nå er komplett og kan behandles. 
 
Dersom det skulle være flere uklarheter er det bare å ta kontakt. 
 
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Torsteinsrud-Smith 
________________________________________ 
Meinich Arkitekter AS, Briskebyveien 74, 0259 Oslo  
E-post: ragnhild.torsteinsrud.smith@meinich.no  
Tlf: 22542425 / 95110731  
www.meinich.no  
 

Fra: Are Evju <Are.Evju@as.kommune.no>  
Sendt: 14. september 2018 09:44 
Til: Ragnhild Torsteinsrud Smith <ragnhild.torsteinsrud.smith@meinich.no> 
Emne: SV: Søknad om Rammetillatelse for etablering av nytt bryggeanlegg Kjærnesveien 
 
Hei, 
 
Vedlegg Q1-Q3 sier at de har strandrett, men ikke hvor. Den ene tiltakshaveren bør være kjent med 
dette, da det har vært et spørsmål ved tidligere søknad om bryggeanlegg i området. Det er meget 
mulig at vedlegget Q4 er riktig, men det er ikke noe i de tinglyste papirene som viser hvor 
strandretten er. Dette må klargjøres nærmere siden det er et tiltak på annen persons grunn. En 
redegjørelse fra grunneier vil etter alt å dømme være tilstrekkelig i dette tilfellet.  
 

mailto:ragnhild.torsteinsrud.smith@meinich.no
http://www.meinich.no/


Se for øvrig vedlegg som er kommet til kommunen. Fint om dere kan kvittere ut de merknadene 
også.  
 
 
Med hilsen  

 

Are Evju  

Juridisk rådgiver 

Enhet byggesak og geodata  

Telefon: 64 96 24 16 

 

www.as.kommune.no  

 
Skoleveien 1, 1430 Ås 
Sentralbord: 64 96 20 00 
 
 
 

Fra: Ragnhild Torsteinsrud Smith <ragnhild.torsteinsrud.smith@meinich.no>  
Sendt: mandag 10. september 2018 11:19 
Til: Are Evju <Are.Evju@as.kommune.no> 
Kopi: Leif Olsen <Leif.Olsen@meny.no> 
Emne: SV: Søknad om Rammetillatelse for etablering av nytt bryggeanlegg Kjærnesveien 
 
Hei! 
 
Og takk for raskt svar. 
 
Når det gjelder punkt 1 er det dessverre kun vedlegg Q1 – Q4 som finnes av dokumenter. I de 
tinglyste dokumentene Q1 – Q-3 er det for hver av eiendommene beskrevet at de har rett til 5 meter 
strandlinje hver, og vedlegg Q-4 viser et gammelt fotografi der plasseringen av disse er markert, dvs 
de 3 parsellene lengst mot venstre på bildet. Dette er også de 3 parsellene som er for enden av det 
regulerte småbåthavn området. 
 
Når det gjelder nabomerknaden fra Arve Stallvik 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. 
 
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Torsteinsrud-Smith 
________________________________________ 
Meinich Arkitekter AS, Briskebyveien 74, 0259 Oslo  
E-post: ragnhild.torsteinsrud.smith@meinich.no  
Tlf: 22542425 / 95110731  
www.meinich.no  
 

Fra: Are Evju <Are.Evju@as.kommune.no>  
Sendt: 10. september 2018 08:34 
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Til: Ragn hild Torsteinsrud Smith < ragnhild.torsteinsrud.smith@meinich.no >
Emne: SV: Søknad om Rammetillatelse for etablering av nytt bryggeanlegg Kjærnesveien

Hei,

1. Dokumentasjonen som er innsendt vise r ikke hvor tiltakshavernes strandrett ligger, kun at de
har en strandrett. Ettersom det har kommet inn merknader om at tiltaket strider mot
naboers strandrett må dette dokumenteres nærmere.

2. Forrige innsendte situasjonsplan var ikke i oppgitt målestokk. De n nye er fortsatt ikke
målsatt, men ettersom den nå er i korrekt målestokk er det greit.

3.
4. Det er greit. Da blir det satt som vilkår at innsendte tegninger som viser at tiltaket har tatt

«estetiske hensyn ved utformingen av anlegget» jf. Reguleringsplanen s bestemmelser nr. 12
må være sendt inn før det kan gis igangsettingstillatelse.

5. Det kan godt være at du har rett om dette. Ettersom dere uansett har sentral godkjenning for
bl.a. ansvarlig søker anser jeg det som i orden med erklæring om ansvarsrett for ansvarlig
søker.

Med hilsen

Are Evju
Juridisk rådgiver
Enhet byggesak og geodata
Telefon: 64 96 24 16

www.as.kommune.no

Skolev eien 1, 1430 Ås
Sentralbord: 64 96 20 00

Fra: Ragnhild Torsteinsrud Smith < ragnhild.torsteinsrud.smith@meinich.no >
Sendt: fredag 7. september 2018 14:32
Til: Are Evju < Are.Evju@as.kommune.no >
Kopi: Leif Olsen < Leif.Olsen@meny.no >
Emne: Søknad om Rammetillatelse for etablering av nytt bryggeanlegg Kjærnesveien

Hei!

Viser til mottatt foreløpig svar me d mangler datert 07.09.2018 vedr søknad om rammetillatelse for
etablering av nytt bryggeanlegg i Kjærnesveien for gnr/bnr 111/134, 112 og 135, og besvarer dette
punktvis under:

1. Dokumentasjon på tiltakshavernes tinglyste rettigheter til eiendommen ble ove rsendt
sammen med søknad om rammetillatelse, vedlegg Q - 1 – Q - 4. Vedlegger dette på nytt
dersom disse vedleggene er kommet bort.
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2. Vedlagt oversendes revidert situasjonsplan som viser anlegget i sin helhet innenfor regulert 
område for småbåtanlegg i sjø. 

3. Situasjonsplanen er i målestokk 1:500. Dette er påført både øverst og nederst på innsendt 
tegning. 

4. Det er så langt ikke valgt leverandør av bryggeanlegget og tiltakshaver ønsker først å gjøre 
dette etter å ha fått rammetillatelse for tiltaket. Vi har derfor ikke mer detaljert informasjon 
å påføre tegningene enn det som fremkommer av situasjonsplanen i 1:500 på nåværende 
tidspunkt. Som tidligere opplyst vil dette være en flytebrygge med utliggere tilsvarende de 
andre bryggene langs Kjærnesveien. Vedlegger et flyfoto av eksisterende brygger. 
Innsendelse av mer detaljerte tegninger av anlegget kan kanskje stilles som vilkår i 
rammetillatelsen? 

5. Det er selve søknadsskjemaet (Søknad om tillatelse til tiltak, blankett 5174) der vi krysser av 
for Erklæring om ansvarsrett for ansvarlig søker og skriver under som er vår erklæring om 
ansvarsrett for den rollen. Dette er oversendt kommunen sammen med vedleggene. På 
skjema Erklæring om Ansvarsrett (blankett 5181) kan man kun skrive under som 
prosjekterende, utførende eller kontrollerende. 

  
Dersom det er noe som er uklart er det fint om du ringer meg! 
  
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Torsteinsrud-Smith 
________________________________________ 
Meinich Arkitekter AS, Briskebyveien 74, 0259 Oslo  
E-post: ragnhild.torsteinsrud.smith@meinich.no  
Tlf: 22542425 / 95110731  
www.meinich.no  
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