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1. Sammendrag og konklusjon 
17. april 2018 vedtok kommunestyret å avslutte reguleringsprosessen for 

Brønnøya. Denne saken er rådmannens oppfølging av pkt. 5 i kommunestyrets 

vedtak. De øvrige vedtakspunktene er besvart tideligere i egne saksfremlegg til 

kommunestyret og ligger vedlagt. Vedlagt følger også et kort statusnotat som 
forklarer samlet hvordan kommunestyrets 6 vedtakspunkter er svart ut av 

rådmannen.  

 
Rådmannen har gjennomgått planhistorikken, inkl. 28 konkrete byggesaker, på 

Brønnøya på nytt. «Sture Rogne dommen» fra Eidsivating lagmannsrett er også 

vurdert opp i mot planhistorikken. Rådmannen er ikke i tvil om at utpasellerings-
planen/reguleringsplanen av 1929 var en plan for villamessig bebyggelse. Det 

betyr at lagmannsrettens dom er basert på en uriktig forståelse av 1929-planen 

da den legger til grunn at Brønnøya var regulert til fritidsbebyggelse.  

1929-planens status som plan for villamessig bebyggelse støttes også av 
Miljøverndepartementet i brev til kommunen, både i 1982 og 1991. I brevene 

fremkommer det at reguleringsformålet for Brønnøya er boligbebyggelse. 

Rådmannen finner det uheldig dersom forvaltningen til tider har vært preget av 
lagmannsrettens forståelse av reguleringsplanen.  

Fram til kommuneplanvedtaket i 1990 hadde det vært regulert en lik rett for alle 
parsellene på øya, med formålet boligbebyggelse, herunder villamessig bebyggelse.  

 

Tiltross for at 1929-planen var en plan for villamessig bebyggelse valgte 
kommunestyret å avsette Brønnøya i kommuneplanen for 1990 til fritids-

bebyggelse. Dette var et politisk vedtak der man endret regulert status for 

mange av eiendommene på Brønnøya i fht tidligere planhistorikk. Bakgrunnen for 
kommunestyrets vedtak var behovet for å tilrettelegge for videre utvikling av 

Brønnøya når byggeforbudet som Miljøverndepartementet nedla i 1986, som 

følge av flystøy, ville bli opphevet med ny flyplass på Gardermoen i 1996. I 

årevis hadde grunneiere på Brønnøya ikke fått anledning til å bebygge sine 
tomter, tomter som av mange var ervervet med tanke på fritidsbebyggelse. Når 

byggeforbudet ble opphevet var det samtidig et politisk ønske om, av hensyn til 

Brønnøyas kvaliteter, en varsom utvikling av øya. Dette avstedkom en 
kommuneplan i 1990 og en reguleringsplan i 1995 tilrettelagt for i hovedsak 

fritidsbebyggelse. 

 

Reguleringsplanen for Brønnøya av 1995 var en direkte oppfølging av 
kommuneplanen av 1990. Etter rådmannens nye gjennomgang har man ikke 

funnet grunnlag for å si at det er skjedd vesentlige feil ved registreringen forut 

for 1995-planen av de 28 byggesakene som er gjennomgått på nytt.  
 

 

2. Bakgrunn for saken 
Årsaken til at saken kommer opp er at kommunestyret vedtok i april 2018 at det 

skulle fremmes en egen sak for å avklare om det er skjedd feil ved registreringen av 

helårsboliger forut for 1995-planen. Denne saken følger opp punkt 5 i 

kommunestyrets vedtak om å avslutte planprosessen på Brønnøya. Tidligere 
vedtakspunkter er besvart i egne kommunestyresaker, men vedlegg 1 til saken viser 

en samlet oversikt over status for de seks punktene nedenfor. 
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3.  Tidligere behandling 
Kommunestyret traff følgende vedtak 17. april 2018, sak 41/18: 

 

1. Planprosessen for ny områdereguleringsplan for Brønnøya avsluttes. 

 
2. Kommunestyret anmoder bygningsrådet om å utarbeide retningslinjer 

knyttet til videre forvaltning av gjeldende reguleringsplan for å ivareta 

kulturminneloven og naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. 
 

3. Kommunestyret anmoder bygningsrådet om å se nærmere på muligheten 

for å oppstille kriterier for videre oppfølging av byggesakene fra 
ulovlighetsprosjektet på Brønnøya, herunder om noen av sakene kan 

avsluttes uten pålegg om retting. 

 

4. Asker kommune vil være pådriver for at det skal utarbeides nasjonale 
retningslinjer for valgfri bostatus. Kommunen vil ikke iverksette 

oppfølging av ulovlig bosetting før slike foreligger. 

  
5. Bygningsrådet ber om en egen sak for å avklare om det er skjedd feil ved 

registreringen av helårsboliger i forbindelse med planprosessen forut for 

1995-planen. 
 

6. Det arbeides videre med å vurdere ulike former for erstatningsordninger 

for ubebygde tomter med store påviste naturverdier og/eller rødlistede 

arter. 
 

 

4. Saksopplysninger 
 

4.1 Planhistorikk på Brønnøya  

Den opprinnelige reguleringsplanen for Brønnøya ble stadfestet 1. juli 1929. 
Eiendommene er i planen regulert til villamessig bebyggelse. Brønnøya var da så godt 

som ubebygd, med unntak av Hovedgården. Etter at planen ble stadfestet var det en 

hektisk byggeperiode og en stor del av eiendommene på Brønnøya ble bebygd på 30-

tallet. I brev fra Brønnøen vel til Asker bygningsråd i 1939 fremgår det at det er 
oppført ca. 125 landsteder. 

I 1965 ble det ved egen bygningsvedtekt fastsatt at «sportshytter, sommerhus, 
kolonihagehus og lignende» ikke tillates oppført i Asker. I generalplan fra 1974-1986 

er Brønnøya avsatt som natur- og rekreasjonsområde. Dette var ingen juridisk 

bindende plan som dagens kommuneplan. I 1977 fikk bygningsrådet i oppdrag av 
kommunestyret å omregulere Brønnøya til byggeområde for fritidsbebyggelse og 

friområde. Forsøkene på dette strandet og Brønnøya ble først avsatt som område for 

fritidsbebyggelse i kommuneplanen fra 1990.  
 

En ny reguleringsplan for Brønnøya ble vedtatt i 1995. Hovedmålsettingen med 

reguleringsplanen var å følge opp kommuneplanen slik at Brønnøya ble regulert til 

område for fritidsbebyggelse samt bevare øyas landskaps-, natur- og miljøkvaliteter. 
Tidligere registrerte helårsboliger skulle beholde sin status, noe som resulterte i at 16 

eiendommer etter en grundig vurdering ble regulert til byggeområde for helårsbolig. 
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Reguleringsplanens intensjon var altså å gjennomføre kommuneplanen der Brønnøya 

skulle reguleres til fritidsboliger og friområder. Planen medvirket ikke til å løse 
problemene med atkomst, drikkevann og forurensning, samt parkering. Planen 

innebar heller ingen løsning i forhold til problemet med helårsbosetting i fritidsboliger. 

 

4.2 Utparselleringsplanen fra 1929 
Rådannen legger til grunn at utparselleringsplanen fra 1929 er en reguleringsplan 

etter bygningsloven av 1924. Bestemmelsene punkt 10 lyder (delvis gjengitt): 

 
«Parsellen kan kun bebygges villamessig, med en frittliggende enebolig i høist 

en og en halv etasje uten loftsetasje, samt uthus».  

 
Kommunen har ment at 1929-planen angir at det skal være villamessig bebyggelse og 

frittliggende enebolig og at bestemmelsene sier noe om den bygningsmessige 

standarden på Brønnøya. Lagmannsrettens dom fra 1993 (Sture Rogne dommen) 

kom frem til at det var «lite tvilsomt at Brønnøya ved reguleringsplanen av 1929 er 
regulert til fritidsbebyggelse». Rådmannen viser til at spørsmålet ikke er rettskraftig 

avgjort ved denne dommen. Det er også flere forhold rundt sakshistorikken på 

Brønnøya som tyder på at lagmannsrettens dom er feilaktig på dette punktet, slik 
bl.a. Brønnøya grunneierforening hevder.  

 

Utparselleringsplanen av 1929 tillott villamessig bebyggelse. Det vil si at planen åpnet 
opp for boliger generelt, og at det var opp til den enkelte å benytte boligen som enten 

fritidsbolig eller helårsbolig, forutsatt at øvrige lovmessige krav var oppfylt.  

Rådmannen er derfor enig med Brønnøya grunneierforening at 1929-planen var først 

og fremst en plan for villamessig bebyggelse.  
 

Dette er også bekreftet av Miljøverndepartementet i brev til kommunen både i 1982 

og i 1991 der det fremkommer at reguleringsformålet for Brønnøya er 
boligbebyggelse. 

 

Bygningsloven av 1924 derimot skilte ikke mellom helårsbolig og fritidsbolig. Først i 
1947 ble det inntatt bestemmelser i loven som skiller på bruken av bygningene. Dette 

er bakgrunnen for at det ikke foreligger mange dispensasjoner for oppføring av 

fritidsbebyggelse på Brønnøya i denne perioden. De dispensasjonene rådmannen har 

funnet i sin siste gjennomgang, er dispensasjoner fra bygggtekniske krav ikke 
reguleringsformålet. Bestemmelsene til uparselleringsplanen henviste til byggkvalitet 

herunder tillatelse til å sette opp en bygning med 2- lags papp fremfor 3- lags papp. 

Søkere som ønsket å oppføre fritidsbolig kunne søke dispensasjon fra byggtekniske 
krav for å få tillatelse til å sette opp et enklere og billigere bygg, for eksempel i 2 lags 

papp fremfor 3 lags papp. 

 

4.3. Kommuneplanen 1990 
I 1990 kom Asker kommunens første kommuneplan. I denne planen ble Brønnøya 

utlagt med fritidsbebyggelse og friområde som arealformål. Det var altså gjennom 

kommuneplanarbeidet og senere forarbeidet til reguleringsplanen for 1995 som 
endret øyens status. Fram til kommuneplanen i 1990 hadde det vært regulert en lik 

rett for alle parsellene på øya, formålet boligbebyggelse, herunder villamessig 

bebyggelse.  
 

I følge Eyvind Wang, ordfører 1980-1995, gjorde man en grundig, og politisk 

bevisst utvelgelse av hvilke eiendommer som skulle ha boligstatus i 1995-
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planen. Det var et politisk sterkt ønske om å tilrettelegge for at grunneierne 

skulle få bebygge sine ubebygde eiendommer når byggeforbudet som følge av 
flystøy ble opphevet i 1996. Samtidig ønsket man en varsom utnyttelse av 

Brønnøya. 

 

Det var først etter vedtak av kommuneplanen av 1990 og reguleringplanen av 1995 
at øya fikk arealformålet fritidsbebyggelse. Politisk hadde man imidlertid allerede i 

generalplanen fra 1974-1986, og senere ved kommunestyrets oppdrag til 

bygningsrådet i 1977, tatt stilling til arealbruken på Brønnøya, og bedt om at øya 
avsettes som natur- og rekreasjonsområde. Dette viser at kommunestyret hadde en 

klar oppfatning av reguleringsstatusen på Brønnøya fra 1929, noe som også 

dokumenteres ved Miljøverndepartementets uttalelser fra 1982 og 1991 der det 
fremkommer at Brønnøyas reguleringsformål til da hadde vært boligbebyggelse. 

 

Omreguleringen i 1995 resulterte i en forskjellsbehandling av grunneiere som alle 

tidligere hadde hatt samme status. Planen lot 16 eiendommer beholde helårsstatus, 
mens alle øvrige eiendommer bebygde og ubebygde fikk status som hytteområder. 

Med andre ord ble det med denne endringen en forskjellsbehandling av 

eiendommene.  
 

4.4 Kriterier for helårsbolig i 1995 

Etter rådmannens syn ble det under planrosessen på 90-tallet og gjennomgangen av 
alle eiendommene på Brønnøya lagt vekt på relevante momenter.  

 

For å unngå at det skal være tvil knyttet til registreringene forut for reguleringsplanen 

av 1995, har rådmannen nedsatt en arbeidsgruppe for å gjennomgå enkelte 
byggesaker på nytt. 

  

4.5      Ny gjennomgang av kartleggingen fra 1995 
Kartleggingen av bygningsmassen på Brønnøya på 90-tallet ble det utarbeidet et 

notat som omhandler 28 eiendommer der eierne mente å kunne dokumentere at 

deres eiendom var helårsbolig. Ingen av klagerne fikk medhold av Fylkesmannen. 
Notatet følger vedlagt som illustrasjon til det arbeidet som ble gjort den gang.  

 

Rådmannen har gjennomgått de samme 28 konkrete byggesakene på nytt for å 

se om det er skjedd feil ved registreringen under planprosessen på 90-tallet. 
Sakene representerer et bredt utvalg av eiendommer på Brønnøya, i tidsperioden 

1930 til 1990. Arbeidet er gjennomført av en intern arbeidsgruppe bestående av 

tre jurister over en periode på to uker. Det er også gjennomført befaring av 
enkelte av eiendommene.  

 

Gjennomgangen viser at det ble gjort en grundig vurdering på 1990-tallet.  

 
Dersom det likevel skulle oppdages at det er skjedd feil ved registreringen forut for 

1995-planen, kan dette gi grunnlag for å endre matrikkelen, Norges offisielle 

eiendomsregister, jf. matrikkellova § 26. Retting forutsetter at bygningen er 
feilregistrert i matrikkelen. En retting i matrikkelen vil understreke at bygningen lovlig 

kan benyttes som helårsbolig. 
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5.      Rådmannens vurdering  

1929-planen var en plan for villamessig bebyggelse. Det betyr at dommen fra 
Eidivating lagmansrett (Sture Rogne dommen) er basert på en feil forståelse av 

den gamle reguleringsplanen. Rådmannen finner det uheldig dersom 

forvaltningen til tider har vært preget av Eidsivating lagmannsretts 

domsavgjørelse av denne saken.  
 

Etter rådmannens syn er det lite som taler for at det er skjedd vesentlige feil i 

forbindelse med reguleringsplanprosessen på 90-tallet, og at arealendringen som 
skjedde i forbindelse med vedtaket av kommuneplanen for 1990 var en politisk 

ønsket endring av arealstatusen på øya.  

 
Asker kommune erkjenner dermed at grunneierne på Brønnøya ble behandlet ulikt 

ved regulering av 1995, idet enkelte eiendommer ble regulert til boligformål, resten til 

fritidsbebyggelse. Kommunen søkte gjennom omreguleringen som pågikk i perioden 

2009 til 2017 å rette opp denne forskjellsbehandling, men fikk ikke gjennomslag hos 
fylkesmannen. 

 

Asker kommune vil følge opp dette temaet videre, gjennom utarbeidelse av 
kommuneplan for nye Asker. I planprogrammet for ny kommuneplan heter det bla.  
«Den spredte småhusbosettingen medfører kostbar infrastruktur og redusert tilgjengelighet til 
daglig service, handel, skoler og barnehager, og for en del innbyggere er boligstatus 
(bolig/fritidsbolig) uavklart. Det er behov for en helhetlig boligpolitikk». 

 

 
 

Lars Bjerke   

rådmann 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

 
Vedlegg: 

1 Status - kommunestyrets vedtak 17. april 2018 

2 Domsslutningen i Rognesaken for lagmanssretten i 1993 
3 Notat om fritidsboliger – 95-planen  

4 Notat om helårsboliger – 95-planen  

5 Det Kongelige miljøverndepartement (KMD) 1981 
6 Det Kongelige miljøverndepartement (KMD) 1992 
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