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Bærum kommune - Byggesak -Kongshavn - gbnr 43/96 - uttalelse til søknad om dispensasjon
for utbedring av brygge og utlegging av utriggere
Fylkesrådmannen viser til oversendelse datert 25. juni 2018 av søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel.
Eiendommen er regulert til friområde/gangsti i reguleringsplan Kongshavn, vedtatt 19.2.1992, hvor
landområdet er avsatt til grønnstruktur og sjøområdet er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag
med tilhørende strandsone.
Eiendommen ligger i strandsonen og omfattes at statlige planretningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen langs sjøen.
Tiltaket gjelder utbedring av brygge og utlegging av utriggere. Det søkes om dispensasjon fra
byggegrense mot sjø, jf. bestemmelsene i kommuneplanens arealdel § 11.5.
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som
fagmyndighet for kulturminnevern. Tiltaket er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven kapittel
19 "Dispensasjon". Fylkesrådmannen har følgende merknader:
Kulturminner
Fylkesrådmannen har ingen merknader knyttet til automatisk fredete eller nyere tids kulturminner.
Strandsonen
Fylkesrådmannen forstår det slik at omsøkt tiltak innebærer reparering og fasadeendring av
eksisterende brygge og landkar og utlegging av tre seks meter lange utriggere. Fylkesrådmannen er
særlig opptatt av tiltak i sjø og sjønære tiltaks virkning på allmennhetens tilgang til strandsonen,
herunder i hvilken grad tiltakene virker privatiserende, samt tiltakenes visuelle effekt både fra
landsiden og sjøsiden. Fylkesrådmannen mener tiltaket ikke vil begrense allmenhetens tilgang til
strandsonen ytterligere, og ber kommunen vurdere tiltakets visuelle virkning i landskapet.
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