
Ny	badstue	på	Nesoddtangen	–	status	
per	10.oktober	2021	

1. Fysisk plassering av badstua på Tangen 
Tidligere søknad om plassering av ny badstue ved Lagbukta avslå: av kommunen, jf foto under. Det 
ble ikke gi: noen begrunnelse for avslaget. 
Eiendomsavdeling har foreslå: ny plassering av badstuen på naboeiendom Al Tangen brygge. 
Plasseringen fikk også posiAve signaler fra byggesaksavdelingen som var med i møte hvor Francis 
Brekke fra badstugruppa deltok. 

 Tidligere plassering i Lagbukta 

 
Foreslå: ny plassering ved Tangen-brygga 
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2. Adkomstmuligheter ;l foreslå= ny plassering av badstua 

 

3. Badstuas u?orming 
Nye tegninger er utarbeidet som inkluderer omkledningsrom og rom for ved. 
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Tegningene er av badstuen er slik de planlegges oversendt i søknad Al kommunen. Det tas forbehold om mulige 
justeringer. 
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4. Søknads om dispensasjon (fra Statsforvalteren) og ;llatelse  
(fra kommune) e=er plan og bygningsloven - prosess 

• Ny: nabovarsel på ny plassering ved Tangen-brygga og ny uLorming av badstuen er sendt 
naboer.   

o Nabo har innvendinger Al plasseringen da de ikke ønsker ferdsel over sin 
strandeiendom som ligger mellom kommunens eiendom og tangen-brygga.  

• Ny søknad Al kommunen inkludert søknad om dispensasjoner er sendt Al kommunen. 
Kommunen er ansvarlig for å sende saken Al Statsforvalteren mht søknaden om dispensasjon 
fra byggeforbudet i strandsonen. E:er at Statsforvalteren har u:alt seg så vil saken bli 
behandlet av kommunen. Kommunen er den som enten gir sin Allatelse eller et avslag i 
saken. 

5. Frem;dig driF av badstua 
SamdriP med andre badstuer på Nesodden vil vurderes nærmere. Målet er en effekAv drevet badstue 
som gir mest mulig glede for innbyggerne. 

6. Ønske om te=e bånd ;l Nesoddtangen vel 

• I badstuas nylige vedta:e vedtekter er det sa: krav om at et av medlemmene i styret skal være 
kny:et Al styret i Nesoddtangen vel. Det er ønske om te:e og gode bånd Al vellet også i 
fremAden. Badstua er ment å være en folkebadstue – men også en badstue for oss som bor på 
nordre del av Nesodden. 

7. Økonomiske forhold  

• SparebanksAPelsen har vedta: å stø:e badstuen med kr 300 000.  
Kr 100 000 er allerede utbetalt Al badstulaget.  

• Det antas at badstuen Alslu: vil koste mer enn stø:esummen og søknad om y:erligere penger 
vil vurderes når badstuprosjektet er kommet lenger.  

• Nesoddtangen vel har vedta: å stø:e badstuprosjektet med kr 30 000: 

år Kr

utgiPer Al konkurranse, foredrag, 
gaver

2018 4 991,75

utgiP befaring 2019 148,90

Gebyrer N.-kommune og honorar 
Oslo works

2020 17 584,00
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• I Allegg har styret i Nesoddtangen vel 16.06.2020 fa:et følgende vedtak:  
«det vil bli gi+ hele eller et .lskudd .l badstuovn fra Nesodden velforbund i forbindelse 
med 100-årsjubileumet, som en gave .l 100 åringen».  

Gebyrer Nesodden kommune 2021 2220,00

Rest overføring 2021 5055,35
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Tidligere	søknad	til	kommunen:		
Nesodden kommune 
Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN 

v/Eiendomsavdelingen 
post@nesodden.kommune.no     Nesodden, 14. desember 2020  

Nesoddtangen Vel 
v/Nesoddtangen badstulag 
Furukollstubben 5  
1450 Nesoddtangen    

Søknad	om	tillatelse	til	å	plassere	folkebadstu	og	skilt	på	kommunens	
eiendom	4/1	i	strandsonen	ved	Lagbukta	
 
Nesoddtangen badstulag er oppre:et som en sAPelse for å etablere en badstu for allmennheten på 
Nesodden. SAPelsen har få: penger fra SparebanksAPelsen Al etableringen og søknad om 
dispensasjon er sendt Al Plan- og byggesaksavdelingen. For at søknaden skal kunne behandles er det 
nødvendig med Allatelse fra grunneier Al foreslå:e plassering, jf vedlagte mangelsbrev.  
Nesodden kommune er eier av gnr/bnr 4/1, eiendommen i strandsonene som vi ønsker å plassere 
badstuen i. 
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Flere lokaliseringer ved Nesoddtangen gård og Hornstranda er Adligere vurdert. Vi har forsøkt å ta 
hensyn Al innspill som har kommet kny:et Al natur og andre forhold som berører strandsonen i de:e 
området. Angjeldende plassering er for øvrig den plasseringen som ble anse: som «mest gunsAg» 
under forhåndskonferansen med kommunen, jf vedlagte referat fra forhåndskonferansen.  

Med bakgrunn i de:e søkes det om grunneiers Allatelse Al plassering av en badstu for allmennheten i 
angi:e område. Tillatelsen kan være midlerAdig og gjelde så lenge Allatelsen e:er plan- og 
bygningslovens regler Allatelser plasseringen av en badstu i området, eller annen midlerAdig 
Allatelse. Når badstuen skal gernes, plikter vi å Albakeføre området Al slik det var før Allatelsen. 

  
Tenkt plassering vist med rød firkant på kart. Badstuen vil i følge kommunens eget kart ligge 3 meter 
fra eiendomsgrensen og naboens eiendom i sør. Eiendomsgrensen er imidlerAd usikker og det tas 
kontakt med kommunens avdeling for oppmåling i disse dager for å få klarlagt grensen.  
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Illustrasjonsskisse av ønsket plassering av badstuen. 
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Badstuen vil ikke være Al hinder for ferdselen i området. 

 
Badstuens størrelse er ca 13,5 m2 (3 x 4,5 meter) og planlegges plassert på pæler som gir minst mulig 
avtrykk og kan Albakeføres uten at det lager merker i naturen i e:erAden. 

Dersom det er spørsmål kny:et Al kan de sAlles Al:  

• Ansvarlig søker: Francis Brekke, tlf: 977 08 331 

• SAPelsens styreleder: Lily Vikki, tlf: 48258520 

• SAPelsens nestleder: Lena Amdal; tlf: 92817886 

Vi håper på velvillig behandling. 

Med vennlig hilsen 

Lena Amdal 
SAPelsen Nesoddtangen badstulag 
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