
Søknad om rammetilatelse nytt Bryggeanlegg Kjærnesveien - (Brygge G)

Anmodning om oppsettende virkning og avvisning av søknad basert på sviktende grunnlag for
etablering av anlegg på Gnr 111/1.Med byggested strandrett Gnr 111/112.

Prsesisering:

1. Bruksrett til en Strandlinje: Er en bruksrett som gir rettighet til bade og fiske fra en nærmere angitt strekning på land. 
    Varige konstruksjoner krever samtykke fra grunneier.

2. Strandlinje som medfølger en eiendom: En strandlinje som medfølger en eiendom er en eiendomsrett som til en nærmere angitt
strekning på land gir mulighet for etablering av varige konstruksjoner som f.eks brygge i strandlinjens lengde ut til marbakke. 
Strandlinjens lengde er synonymt mulig bredde på brygge inkludert utriggere.

Det er oppgitt at det er sendt ut nabovarsel 13.07.18 til « Arbe" Jørgen Kjærnes eier av Gnr 111/1. Dette betyr ikke nødvendigvis
at kopi av søknad er mottatt eller at eier har avgitt noen form for stilltiende aksept for etablering på hans eiendom.

Brygge F og Gnr 111/59 er ikke varslet og er nærmeste nabo på vann og på land. Med bakgrunn i ovennevnete opplysninger, samt 
Opplysninger i dette dokument: anmodes om at søknad om rammetilatelse avvises i sin helhet. 

Nærmere redegjørelse følger under:

Plassering av brygger iht gjeldende regulering:

Bryggeanleggene langs Kjærnesveien består i dag av bryggene A, B, C, D, E og F. se Foto 1. under.
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Historikk:
Brygge F Gnr 111/59 har en strandlinje tilknyttet eiendommen. Gnr 111/59 fikk i forbindelse med et forlik med Kjærnes Marina DA ved
Arne Kjærnes og Bjørn Stubberud 26.06.2010 tilført strandrettighetene til Gnr 111/157 (Hjemgård) Gnr 111/113 (Oppegård)  111/34
(Grøtte) Arne Kjærnes har godkjent rettigheter i avtale som er tinglyst.

Strandrettsone - plassering påført G/Bnr i området -  se Foto 2. under.
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Tinglyste rettigheter Brygge F, plassert iht gjeldende regulering:
Nåværende rettigheter på land påført Brygge F Gnr 111/59 - samlet 25 meter : se Foto 3. under. 
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Nåværende strandrettigheter på land påført i området for BVrygge F Gnr 111/59 og Gnr 111/112, Gnr 111/134 og Gnr 111/135: : 
se Foto 4. under. Det er grunn til å bemerke at Brygge F er plassert parallelt med reguleringslinje i nordlig retning - kontrollert og 
bekreftet av Oslo Oppmåling AS
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Tinglyst avtale Gnr 111/59 - Brygge F

Rettigheter tilhørende Gnr 111/59 Brygge F. grunnlag for rettigheter i tinglyst avtale av 11.11.2010:: se Fig 1 og 2  under. 
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Det er grunn til å bemerke at Kjærnes Marina DA ved Arne Kjærnes og Bjørn Stubberud i den tinglyste avtalen i pkt 7 ikke vil legge ut
brygge nord for brygge F og ikke har innsigelse mot forlengelse av utriggere i nordlig retning m.h.p. større båter. Kjærnes Marina har i
2018 påbegynt arbeid med å skifte ut deler av Brygge A i sørlig retning til betongbrygger/bølgedempere i samarbeid med Bryggespe-
sialisten AS for å minske skade ved fremtidig ekstremvær. (Tiltaket ansees som vedlikehold av eksisterende brygge) 

Brygge F vil også vurdere bølgedempende tiltak i nordlig retning. Mulig betongbrygge i front vil kunne hindre undrerspyling av vei med
dårlig grunnlag/fundamentering på strekning foran brygge F, s rettigheter.

Til info -  brygge E, iht avtale skulle flyttet sitt ytterpunkt 5 m i sørlig retning i front jfr pkt 2 - (Dette kan være forsøkt utført men den har i
så tilfelle sklidd tilbake der den var før avtale ble inngått) 

Kjærnes Marina har heller aldri ryddet opp etter utrasing som skjedde under bygging av gang/sykkelvei mellom brygge E og F.

Uegnet ved Flo? Hva slags feste skulle vært etableres på land her?: se Foto 5. under. 
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Gnr 111/112 strandrett.  Ved Fjære forsvinner brygge som ikke er i bruk hos Gnr 111/112 og dette er stedet som er oppgitt som byggested
i søknad: se Foto 6. under. 
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Historikk og kommentar til plassering og dagens rettigheter hos Søkere/Tiltakshavere:

Sommerveien 8C Boligeiendom - Gnr 111/112 Rita Husebæk (Gunther Schnell fra 26.02.2010) 
Bruksrett til 5 meter strandlinje - Herunder rett til bade og fiske fra en brygge som er regulert bort og som ikke har vært i bruk siden
2006.

Kjærneslia 25 Fritidseiendom? - Gnr 111/135 Odd Ljosland  ( Thomas Karlsen fra 05.07.2010)
Rett til 5 meter strandlinje. Odd Ljosland fikk i 2008 båtplass på brygge E som kompensasjon for sine rettigheter av Kjærnes Marina DA.
Om plassen er overdratt til ny eier er ukjent. Det er ikke kjent at det har vært noen synlig anretning eller i bruk noen båtplass i området
siste 20 år. Bortsett i fra at Gunther Schnell i 2012 rodde inn en liten flåte som ble liggende i vika til den gikk i oppløsning og ble fjernet
sommeren 2014 flåten er avmerket på noen situasjonskart fra kommunen.

Kjærneslia 23 Fritidseiendom - Gnr 111/134 Lasse Sandbakken  (Leif Olsen fra 05.08.2016)
Rett til 5 meter strandlinje. Det er ikke kjent at det har vært noen synlig anretning eller i bruk noen båtplass i området siste 20 år

Søknad om rammetilatelse bør avvises og forkastes med bakrunn i:
1. Brygge F /111/59 er ikke nabovarslet - Dette er kritikkverdig av ansvarlig søker og tiltakshaver da rettighetene til Gnr 111/5 åpenbart er
kunnskap de har vært kjent med.

2. Det er ikke et samlet rettighetsgrunnlag for etablering og etablering er i konflikt med Brygge Fs rettigheter. (En juridisk betraktning vil
underbygge dette)

3. Det er ikke juridisk grunnlag for anleggets bredde og plassering.

4. Anlegget kan ikke etableres med nødvendig avstand til Brygge F og samtidig ligge innenfor regulert område.(30 meter C/C fundament
på land.

5. Anlegget kan ikke etableres med nødvendig avstand til Brygge F uten å berøre tilflott og buksering. 

6. Gnr 111/112 har ikke nødvendige rettigheter for etablering av anlegg (kun bruksrett)

7. Gnr 111/135 og 134 har trolig like dårlig grunnlag og plassering vil bli utenfor reguleringsgrense.(rett til strandlinje)

8. Uten samtykke fra Arne Kjærnes Gnr 111/1 er søknad pr definisjon ulovlig da det er søkt om rammetilatelse på annen manns grunn.
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Andre uavklarte forhold:

- . Det er ikke av og pålessings felt i området for en evt ny Brygge G.
- . Det er ikke parkering for brukere av brygge G. (Kjærnes Marina leier ut sine plasser med parkeringskort)
- . Det er ikke lagt opp til vann eller strøm
- . En etablering vil også skape konflikt for buksering og tilflott for Tingstad og Holand i området. 
- . Søknad bør derfor forkastes med umiddelbar virkning.

Vi må be om å bli løpende orientert om behandling, utfall og evt ny kommunikasjon i saken dersom den ikke forkastes med
umiddelbar virkning da vi ser meget alvorlig på dette urettsmessige forsøket på etablering.

Kopi:
Arne Kjærnes (utskrift pr post)
Bjørn Tingstad - mail
Arve Stallvik - mail
Arnt Holand - mail
Ragnhild.Torsteinsrud.Smith - mail
Elene Serenko - mail       EGET VEDLEGG: Kopi av Avtale med  tinglyst rettigheter Gnr 111/59.

Med vennlig hilsen
 
John Vinneng
Brygge F, Gnr 111/59
 
Postadresse:     Kjærneslia 4, 1407, Vinterbro

Mobil:               (+47) 99 23 20 03

E-post:            vinneng@mac.com           
www:            http://www.skaretmarina.no/webkamera

Denne e-postmelding er kun for person(er) navngitt ovenfor. Meldingen kan inneholde informasjon som er konfidensiell og/eller rettslig beskyttet. Dersom
meldingen har nådd Dem ved en feil, vennligst slett den hos Dem og underrett oss pr telefon 99 23 20 03 eller ved å returnere meldingen pr e-post med

opplysning om feilen

 
This communication is intended for the person(s) named above only. It may contain confidential or legally privileged information. If received in error, please

delete it from your system and notify us by phone no. +47 99 23 20 03 or by returning this e-mail.
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