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DOM  

 

 

Saken gjelder: 

Saken gjelder spørsmål om et areal i strandsonen til to eiendommer på Nevlunghavn i 

Larvik er utmark eller innmark etter friluftsloven, ut fra om allmennheten her har fri 

adgang til ferdsel eller ei. 

 

Sakens bakgrunn: 

 

Saksøker, Rigmor Urdshals kjøpte i 1973 familieeiendommen gbr. 4001/61 (heretter nr. 

61) med adresse i Brunlanesveien 1502 i Nevlunhavn i nåværende Larvik kommune av 

sine foreldre. Eiendommen med hus har vært i familiens eie i generasjoner. Hovedhuset er 

fra 1880 og vender mot havnen/torget på Nevlunghavn. Baksiden av eiendommen ligger 

mot Oslofjorden med skrånende svaberg ned mot sjøen. Tomten er på 918 m2.   

Annekset/gjestehuset på naboparsellen gbr. 4001/62 (heretter nr. 62), som er på 461 m2, 

ble overtatt av broren. Dette huset, som også er fra 1800-tallet, ligger vendt mot sjøen vest 

for hovedhuset på nr. 61. Saksøker og hennes dalevende ektefelle Karl Urdshals overtok i 

2000 nr. 62, hvor 61 ble saksøkers særeie, mens nr. 62 ble ektefellens særeie. Etter at 

saksøkers ektefelle døde i 2017, sitter saksøker med denne eiendommen i uskifte. Tomten 

på både nr. 61 og 62 var opprinnelig festet av Opplysningsvesenets Fond (heretter OVF), 

men familien har senere kjøpt festetomtene fra OVF.  

 

Saksøker har i alle år brukt nr. 61 som fritidsbolig, men har også i flere år tidvis hatt 

eiendommen som bolig. Datteren Vibeke Schjelderup Urdshals og mannen Arild Urdshals 

Schjelderup disponerer nr. 62 med annekset/gjestehuset som sin fritidsbolig.  

 

Nevlunghavn, er som en vakker beliggende, historisk ut-, fiske- og loshavn med 

verneverdig bebyggelse, et meget populært ferie- og turistmål. Dette gjelder især om 

sommeren med et stort antall sommerturister; hyttefolk, overnattingsgjester og dagsbesøk. 

Den offentlige bilveien i Nevlunghavn ender i en idyllisk småbåthavn, med et lite torg med 

parkeringsplasser, gjestgiveri, to sommerrestauranter og kiosk, få meter fra nr. 61 og nr. 

62.  
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Larvik kommune vedtok i kommunestyret 26.6.1991 reguleringsplan for Nevlunghavn. 

Planen, som i stor grad er en bevaringsplan for den verneverdige bebyggelse, inkludert 

familiens Urdshals hus, innebefattet et friareal med rett til ferdsel for allmenheten. Dette 

friarealet gjelder passasjen fra havnen til sjøen sørover (heretter kalt Smetten) øst for nr. 

61, og et areal rundt passasjen fra Gjestgiveriet til sjøen sørover (stien) vest for nr. 62 samt 

et areal i sjøkanten foran disse eiendommene. Det er dette sjø-arealet saken særlig gjelder. 

 

Planvedtakets reguleringsbestemmelser § 4 bestemte at angitte friområde «skal kun nyttes 

som adkomststi (turvei). Det forutsettes ikke opphold/rasting på stien».  Begge passasjene 

var ment som to mulige adkomster til det større friområdet «Plata» som ligger ved sjøen 

vestover. Saksøker fremmet innsigelser til planen, uten å få denne endret.   

 

Rigmor og Karl Urdshals klaget ved advokat Hans P. Bjerrings brev 12.8.1991 

reguleringen for nr. 61 inn til fylkesmannen i Vestfold som et ugyldig vedtak. Også 

daværende fester av nr. 62, Tore Tveitum, bror av saksøker, innga klage ved advokat 

Gunnar Solbraas brev av 9.8.1991. Fylkesmannen ga klagerne ikke medhold og 

opprettholdt 30.6.1993 kommunens vedtak.  

 

Illustrasjon nr. 1 viser reguleringskartet for reguleringen fra 1991 med eiendommene nr. 61 

og 62 med det regulerte friarealet med gangsti (i ettertid skravert inn): 
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De to adkomststiene fra havnen til sjøen og foran nr. 61 og 62 ble senere skiltet av 

kommunen som friområde. Særlig skiltingen og stadig flere sommergjester i Nevlunghavn 

har medført at gangferdselen på dette arealet, også foran nr. 61 og 62 på svabergene i 

sjøkanten, har vært økende år for år. Stien har ellers på svabergene ikke vært tilrettelagt 

(med f.eks. trappetrinn eller på annet måte fysisk opparbeidelse eller sikring med gjerde 

eller tau) eller merket. Dette har medført at mange gående har beveget seg inn på områder 

på nr. 61 og især nr. 62, som utvilsomt for saksøkte også erkjennes å være privat/innmark. 

Retten finner det nødvendig å ta inn i dommen en rekke bilder fra det dokumenterte 

utdraget, ikke minst fordi partene i begrenset grad har angitt presise avstander og 

høydeberegninger. 

 

Kommuneplanen for Larvik (illustrasjon nr. 2) opprettholder for Nevlunghavn de to 

ferdselsveiene til sjøen og strandsonen foran nr. 61 og 62 som grøntareal, åpenbart også det 

svaberget som kommunen erkjenner er innmark på nr. 62 (kart oppdatert 9.1.2018): 
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Saksøker Rigmor Urdshals søkte i 1999 eller 2000 om en utvidelse av østre 

forstøtningsmur til kommunen, som ble avslått. Hun påklaget kommunens vedtak til 

fylkesmannen, gjennom sin advokat Andressen.  I klagen argumenterte hun med:  

 

«Ved å gjennomføre det omsøkte tiltak vil forstøtningsmuren markere tydelig at denne 

adkomststien ligger utenfor den «private del» av tomten. På denne måten får allmenheten 

et bedre signal om at det her er fri ferdsel enn slik det fremtrer i dag, og vil slik sett føle 

det tryggere å benytte adkomststien.  

 

Det er allerede en forstøtningsmur på eiendommen. Hvordan en trangere gangsti skal 

bedre den allmenne ferdsel er usikkert. Ved å gjennomføre det omsøkte tiltak, vil det bli en 

trangere passasje for allmenheten ut til firområdet (skrivefeil for friområdet – rettens 

merknad)». (Referert i fylkesmannens brev av 6.4.2000) 

 

Saksøker tilskrev videre kommunen om nødvendig endring/reparasjon av 

forstøtningsmuren, ved advokat Atle Berentsens brev av 26.9.2003. Det heter her: 

 

«Det er tiltakshavers klare oppfatning at endringen/reparasjonen av muren har gitt et mer 

vellykket estetisk utseende enn tidligere og at den ikke vil redusere eller vanskeliggjøre 

allmennhetens ferdsel på atkomststien. Tvert i mot er det tiltakshavers oppfatning at muren 

vil markere tydelig at atkomststien ligger utenfor den grønne delen av hagen og 

eiendommens strandparsell». 

 

Utbyggingen med forstøtningsmurer har medført at svabergarealet foran nr. 61 og 62 er 

blitt betydelig redusert. Den østlige forstøtningsmuren, som er anlagt på tomten på sjøsiden 

foran nr. 61, har også fått et gjerde med glassruter. Retten legger etter befaringen til grunn 

at denne muren (og gjerdet) nå er godkjent av kommunen.  Kommunen har imidlertid ikke 

godkjent den vestlige forstøtningsmuren (som i utforming minner om den østlige muren, 

uten at den har glassgjerde) på sjøsiden mot nr. 62. Heller ikke den nåværende Tønsberg-

brygge (med stupemulighet), som er anlagt i sjøkanten helt vest på eiendommen, er 

godkjent. Det har tidligere vært en enkel brygge på samme sted, som ble tatt opp om 

vinteren. 
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Dagens situasjon vises av illustrasjon nr.  3 - 8. Illustrasjon nr. 3 viser et oversiktsbilde fra i 

dag. Dette bildet gir et godt inntrykk av hvor særlig utbygget nr. 61 er: 

 

 

 

 

Illustrasjon nr. 4 viser svabergene nedenfor «Smetten», med saksøkers østlige 

forstøtningsmur og terrasse til høyre: 
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Illustrasjon nr. 5 viser svabergarealet vestover forbi nr. 61: 

 

 

 

Illustrasjon nr. 6 viser svabergene nedenfor nr. 61 og 62: 
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Illustrasjon nr. 7 viser svabergene nedenfor nr. 62, mot der den vestre gangstien kommer 

ned: 

 

 

 

 

Illustrasjon nr. 8 viser eiendommene nr. 61 og 62 i motsatt retning, mot øst (gangstien fra 

Gjestgiveriet sees inn til venstre): 
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Saksøker anmodet kommunen i brev av 14.6.2015 om en uttalelse etter friluftsloven § 20 

om vurdering om innmark/utmark for eiendommen nr. 61. Hun anga her «at det kan være 

mer enn 100 personer som ferdes over eiendommen daglig i fellesferien og flere stoppet 

opp og oppholdt seg ved vannet» og at «ferdsel og opphold på svabergområdet på 

eiendommen, oppleves som svært sjenerende for trivsel og privatliv».  

 

Kommunen avga slik uttalelse 16.9.2016, hvor den anga at skravert område på kart (se 

illustrasjon nr. 1) var utmark, ca. 128 m2, med adgang til ferdsel, hvor restarealet på 800 

m2» var å anse som innmark. Også Oslofjorden Friluftsråd anmodet kommunen om slik 

uttalelse i brev av 24.2.2017 for seks eiendommer, herunder nr. 61 og 62. For nr. 61 viste 

kommunen til uttalelsen av 16.9.2016. For nr. 62 konkluderte kommunen med at nedre del 

av svaberg på eiendommen ikke inngikk i tomtens innmark, hvor det derfor var ferdselsrett 

på dette arealet.  

 

Saksøker tok ut stevning mot Larvik kommune for Larvik tingrett 20.11.2018 med bl.a. 

påstand om at areal regulert til turvei på nr. 61 og 62 er å anse som innmark etter 

friluftsloven § 1a.  

 

Larvik kommune påsto i sitt tilsvar av 18.12.2018 prinsipalt at saken ble avvist ut fra at en 

ikke kan få dom på om noe areal er innmark etter friluftsloven, subsidiært at kommunen 

ble frifunnet. Vestfold tingrett (hvor tidligere Larvik tingrett nå inngår) avgjorde ved 

kjennelse av 31.1.2019 at saken ble fremmet. 

 

Hovedforhandling ble holdt 25. og 26.9.2019. Retten mottok partsforklaringer, foretok 

befaring på eiendommene i Nevlunghavn og mottok forklaringer fra syv vitner samt 

dokumentasjon som rettsboken viser.  

 

Saksøkers påstand og påstandsgrunnlag: 

 

Saksøker viser innledningsvis at familien har sett det som nødvendig å gå rettens vei for å 

få avgjort det rettslige grunnlaget for om det er ferdselsrett for allmennheten på nr. 61 og 

62. Friluftsloven skal ikke bare beskytte allemannsretten, men også eiendomsretten. Det er 

ikke reguleringsplanen for 1991 som gir ferdselsrett over eiendommene. Slik rett kunne 
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bare gis, hvis ferdselen i henhold til reguleringen følger et areal som er utmark etter 

friluftsloven. Saksøker protesterte mot reguleringsplanen.  

 

Retten må således avgjøre om gangstien over eiendommene går på et areal som er innmark 

eller utmark.  

 

Saksøkers familie har hatt eiendommen siden 1880-tallet, og nå er familien så sterkt berørt 

med stadig større og plagsom ferdsel, især om sommeren. Allmenheten har fortrengt eier. 

De vil ikke lenger være på svabergene eller oppholde seg mye på gresset eller terrassen, 

der de lett kan observeres. Gående stopper ofte opp og stirrer inn på eiendommene. Flere 

tar også ulovlig opphold på det som kommunen også erkjenner er, hage/terrasse/innmark. 

Saksøker ønsker ikke å skifte gjerdet med glassvinduer på den østre forstøtningsmuren til 

et ikke-gjennomsynbart materiale, for å hindre innsyn inn på terrassen fra gående. Et sånt 

gjerde vil gjøre at de vil miste opplevelsen av sjøen fra terrassen. 

 

Familien anser de har gjort sitt for at allmenheten skal få tilgang til friområdet Plata. 

Saksøker viser til at saksøkers bror, som fester/eier av nr. 62, i sin tid avga grunn for den 

vestlige ferdselstraséen fra torget/Gjestgiveriet til sjøen, som går videre til Plata. Det er 

også andre adkomster til Plata enn denne.     

 

Saksøker anfører at hele eiendommen på nr. 61 og 62 er innmark, enten som «hustomt» 

eller «liknede område hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier 

eller bruker» (den såkalte «sekkebestemmelsen»).  Fri ferdsel kan da bare skje på områder 

som ikke er innmark, det vil si utmark. Slik utmark er det ikke på deres eiendommer. 

 

Saksøker bestrider at det fra gammelt av har vært en adkomst for allmenheten forbi hennes 

to eiendommer, før kommunen regulerte eiendommen og skiltet adkomsten. De har 

derimot ingen problem med å akseptere at folk går inn fra havnen/torget via Smetten og ser 

på sjøen, selv om det skulle være på deres eiendom, men uten å gå videre.  

 

Det er feil å anse de to eiendommene som én tomt med felles tomtestørrelse. Parsellene er, 

selv om de har det samme husnummer, to forskjellige eiendommer. De kan helt fritt 

avhende annekset/gjestehuset, nr. 62, som en selvstendig fritidsbolig.   
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Saksøker har nedlagt følgende påstand: 

1. Allmenheten har ikke rett til fri ferdsel over areal på gnr. 4001/61 og 4001/62 i 

henhold til friluftsloven § 3. 

2. Larvik kommune dekker Rigmor Urdshals sakskostnader for tingretten. 

 

 

Saksøktes påstand og påstandsgrunnlag: 

 

Saksøkte erkjenner at denne saken utelukkende dreier seg om deler av arealet på nr. 61 og 

62, er utmark og dermed gir rett til allmen ferdsel, uten rett til opphold, som soling, fisking 

og bading. Dette er ikke «hustomt» eller et areal som omfattes av «sekkebestemmelsen». 

Tidligere subsidiær påstand om brukshevd for allmenheten frafalles. Skulle området 

allikevel være innmark, vil kommunen selvfølgelig fjerne skiltene. 

 

Det er fem høyesterettsdommer som angir de relevante momenter for 

rettsanvendelsesskjønnet, hvor særlig «Nesoddendommen» i Rt 2012 s. 882 oppsummerer 

rettspraksis. Det er viktig innledningsvis å se hen til formålet til friluftslovens 

formålsbestemmelse i dette skjønnet. 

 

Innmark/utmark er for det første ikke statiske begreper. Det er en stadig rettsutvikling på 

saksfeltet. De fysiske områdene endrer også sin karakter løpende.  

 

Det er videre viktig å se hen til at den generelle rettsutvikling styrer allmennhetens 

rettigheter til økt ferdsel i strandsonen. Det gjelder særlig langs Oslofjorden, hvor mange 

ønsker tilgang til et sjøareal som i stor grad er stengt/privatisert.  

 

Ferdsel i strandsonen er i seg selv det vesentlige, bare det å kunne oppleve sjøen, jfr. 

«Nesoddendommen», eksempelvis fra Smetten og vestover. Man må ikke ha noe bestemt 

mål med turen.  

 

Det forhold at det finnes alternative adkomster til «Plata» er således ikke avgjørende. Det 

faktum at det er andre adkomster til Plata, enn adkomsten fra Smetten, reduserer også 

ulempene for saksøker. Mange går bare inn Smetten for å se på sjøen og så snu.  
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Det er videre viktig å legge vekt på lokale forhold, jfr. «Nesoddendonmmen». Saksøkte 

viser til at Nevlunghavn er et særegent sted med tett bebyggelse og lokale tradisjoner. Fra 

gammelt av var det i hovedsak bare festetomter i Nevlunghavn. Tomtegrensene fulgte 

bygningene, uten gjerder og stengsler. Folk og især barn gikk derfor fritt mellom husene, 

via snarveier, smug og smett, også for å komme til og kunne gå langs sjøen. 

 

De topografiske forhold i saken spiller en vesentlig rolle. Saksøker har bygget opp  

forstøtningsmurer som danner et naturlig skille. Utenfor denne muren må en derfor legge 

til grunn at svabergene er utmark. Selv om det ikke er den samme nivåforskjell mellom 

gangsti og hovedhus som i «Nesoddendommen», får nivåforskjellen i denne saken (på noe 

under og noe godt over en meter) mellom gangsti og terrasse/gressplen en klar betydning. 

Svaberg i seg selv (som ikke opparbeidet eller bearbeidet grunn) indikerer at dette er 

utmark.       

 

Det forhold at traséen foran nr. 62, ved høy og/eller kraftig sjø, ikke er fremkommelig, har 

ingen betydning. Slik er det flere steder på Kyststien i Larvik. Fremkommelighet kan løses 

ved skilting og med andre tilretteleggingstiltak. Saksøkte har tilbudt slike tiltak, men 

saksøker har avvist dette. 

 

Selv om det ikke er grunnlag for brukshevd etter hevdsloven § 8 annet ledd, har det 

betydning at allmenheten i Nevlunghavn har oppfattet at de har ferdselsrett over 

svabergene til nr. 61 og 62, historisk sett. Dette kan tillegges betydning ved 

rettsanvendelsesskjønnet.  

 

Kommunen har ved reguleringen i 1991 bare formalisert allmenhetens rett til å gå over 

eiendommene. De stiftet således ingen ny rett. Saksøkte viser her til formålet med selve 

reguleringen: «å bevare og gjenopprette de antikvariske, kysthistoriske og 

landskapsmessige verdier innen området og samtidig gjøre bomiljøet aktivt og levende» 

(reguleringsbestemmelsene § 1). Dette støttes også av at Bjørn Winsnes Edvardsen, som 

tidligere eier av festenr. 29, (eiendommen vest for den vestlige traséen fra Gjestgiveriet til 

Plata) uttalte i brev av 1.11.1990 til Larvik kommune at veien langs sjøen (underforstått 

foran nr. 61 og 62) «er den opprinnelige adkomst til Plata». Saksøkte erkjenner imidlertid 

at dette ble bestridt av saksøkers bror, Tore Tveitum, ved advokat Gunnar Solbraas brev til 

kommunen av 9.8.1991. 
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Saksøker Rigmor Urdshals synes derimot selv å ha godtatt allmenhetens ferdsel, ved sin 

klage fra advokat Andressen over kommunens avslag om å oppføre en forstøtningsmur til 

fylkesmannen (gjengitt foran under sakens bakgrunn – fra fylkesmannens brev av 

6.4.2000). 

 

Saksøkte viser også til at saksøker argumenterte med allmenhetens rettigheter i 2003 i en 

sak med kommunen om endring/reparasjon av forstøtningsmuren, ved advokat Atle 

Berentsens brev av 26.9.2003 (også gjengitt foran under sakens bakgrunn). 

 

Rigmor Urdshals må her identifiseres med sine advokater. Saksøkte viser ellers til 

vitneforklaringene til Fredrik Jensen og Dag Håkestad Jensens om at allmenheten hadde fri 

ferdsel over nr. 61 og 62.  

 

Det kan deretter ha betydning at det er utført ulike tiltak i strandsonen til eiendommene. 

Lovlige tiltak kan, men må ikke ha betydning.  Ulovlige tiltak har ingen betydning, jfr. Rt. 

2012 s. 882 «Nesoddendommen» avsnitt 62 – 63. Saksøker har anlagt en Tønsberg-brygge 

uten tillatelse, noe derfor som ikke får betydning for om dette er innmark. 

 

Dernest er betydningen av tidligere bruk relevant. Det er ikke avgjørende, men kan være et 

moment i den samlede frie skjønnsutøvelse.  

 

Saksøkte anfører dernest at området på svabergene med gangstien klart ikke er «hustomt» 

etter friluftsloven, og kommunen viser her til de tre høyesterettsdommer som behandler 

temaet, Rt. 1998 s. 1164 «Furumoadommen», Rt. 2005 s. 805 «Hvalerdommen» og Rt. 

2008 s. 803 «Kongsbakkedommen) og Marianne Reuschs bok Allemannsretten.  

 

Saksøkte viser til at saksøker har utfylt plenarealet og anlagt en gedigen terrasse ved å 

anlegge forstøtningsmurer. Hustomten er blitt større og forstøtningsmurene danner et 

markant skille mellom innmark og utmark. Det forhold at saksøker har også utvidet 

bebyggelsen på nr. 61 kraftig (utvidelse av hovedhuset og anlegg av garasje) og således har 

gjort hustomten mindre, betyr lite i denne sammenheng.  

 

Saksøkte hevder videre at friluftslovens «sekkebestemmelse» ikke får anvendelse. 

«Nesoddendommen» er her særlig relevant. Høyesteretts ankeutvalg begrenset saken til 
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denne bestemmelsen, slik at «hustomt» ikke ble prøvd. Dommen lister opp en rekke 

momenter som er av betydning: 

 

I forhold til den konkrete sjenanse, viser saksøkte til at saksøker har bare en begrenset 

sjenanse ved at de får folk nær seg i et begrenset omfang. Det er registrert få passerende på 

eiendommene, og færre når det er fint vær. Sjenansen for saksøker kan f. eks. reduseres 

ved et annet type gjerde som hindrer innsyn. Fylkeskommunen var heller ikke positiv til 

gjerdet på forstøtningsmuren med vinduer. 

 

Nevlunghavn er dernest et område hvor det må «gjelde en særskilt streng norm» i 

strandsonen. Saksøkte viser her til «Nesoddendommen» avsnitt 46. De spesielle forholdene 

i Nevlunghavn med en åpen ferdsel mellom eiendommene og langs sjøen på svabergene, 

må tillegges vekt. De forhold at det her gjelder ferdsel på svaberg på et lavere nivå enn 

gressplen og terrasse (høydeforskjell) tilsier en streng norm.  

 

Det må legges til grunn i interesseavveiningen at allmenheten respekterer friluftsloven §§ 2 

og 11. Det forhold at enkeltpersoner av og til tar ulovlig opphold eller går inn på 

gressplenen eller terrassen, skal derfor ikke få betydning.  

 

Type allemannsrett har også relevans. Her gjelder det bare en ferdselsrett, ikke rett til 

bading eller annet opphold.  

 

Det får videre betydning at det er andre ferdselsveier til sjøen, som fordeler ulempene for 

saksøker og de andre naboene.  

 

Selv om det er vanskelig å gå langs sjøen tidvis, har opplevelsen av ferdsel på svaberg 

langs sjøen en egenverdi.   

 

Historisk bruk av stien forbi eiendommene må også her vektlegges. Folk i Nevlunghavn 

har som nevnt foran gjennom all tid gått langs sjøen. Deres oppfatning om slik ferdsel vil 

kunne tillegges vekt. 

 

Slik bruk er også uttrykt i reguleringsplanen og gjennom kommunens vurderinger om 

innmark/utmark etter friluftsloven § 20.  
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Avslutningsvis viser saksøkte til at reguleringen til gangvei setter begrensninger for 

utnyttelsen av strandarealet. Betydning av ferdselsretten for saksøker er derfor mindre. 

Deres utnyttelse av arealet er gjort begrenset.  

 

Saksøkte nedlegger derfor slik endelig påstand: 

1. Larvik kommune frifinnes. 

2. Larvik kommune tilkjennes saksomkostninger. 

 

 

Rettens merknader: 

 

Retten har kommet til at saksøker delvis må få medhold i sin påstand.  

 

Saken er begrenset til spørsmålet om allmenheten har rett til gangferdsel over saksøkers 

eiendommer nr. 61 og 62 i Nevlunghavn som utmark etter friluftsloven § 2 første ledd, 

begrenset til den gangsti kommunen regulerte som friareal i 1991. Det er ikke spørsmål om 

reguleringsplanens gyldighet. Larvik kommune har erkjent at reguleringen til gangsti må 

vike, hvis arealet er å regne som innmark etter lovens § 1 a. De vil i så fall fjerne eventuelt 

oppsatte ferdselsskilt. Det er heller ikke lenger et spørsmål om brukshevd i saken. 

 

Retten vil innledningsvis bemerke at allmenrettens rett til ferdsel i strandsonen har vært til 

behandling i en rekke høyesterettsdommer, ikke minst i saker om eiendommer langs 

Oslofjorden. Dette skyldes ikke minst at presset på strandsonen generelt sett her er sterkt 

økende. Flere og flere ønsker å ferdes langs sjøen, især om sommeren, hvor tilgjengelig 

areal er stadig mer begrenset etter særlig utbygging av fritidseiendommer.  

 

Det er en særlig utfordring at strandsonen i mange tilfeller har blitt både lovlig og ulovlig 

«privatisert» med uteplasser, anlegg av sandstrender, flaggstenger, trapper, utemøbler, 

murer, brygger, skilt og stengsler.  Allmenhetens tilgang til strandsonen er derimot i flere 

tilfeller sikret ved offentlig oppkjøp av eiendom, ekspropriasjon, frivillige avtaler, 

reguleringsplaner som friareal og fysisk tilrettelegging. Mange kommuner, herunder 

Larvik kommune, har f. eks. anlagt egne kyststier ved bruk av ulike virkemidler. 
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Det er friluftsloven av 28.6.1957 nr. 16 som legger de rettslige føringer om allmenheten 

har rett til ferdsel i strandsonen, ut fra om arealet er innmark eller utmark. Retten må 

således foreta en konkret vurdering av de enkelte eiendommer etter forholdene i dag. En 

rekke forhold er av betydning for dette rettsanvendelsesskjønnet i henhold til rettspraksis.  

 

Rettens må således utelukkende ta stilling til om kommunens regulerte friareal med gangsti 

over nr. 61 og 62 er utmark og ikke innmark. Friluftslovens § 1 a oppregner hva som er å 

regne som innmark. I denne saken er problemstillingen begrenset til om gangstien går over 

«hustomt» eller «liknende område hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig 

fortrengsel for eier eller bruker».  Lovens andre alternativer «gårdsplass», «dyrket mark», 

«engslått» og «kulturbeite» kommer klart ikke til anvendelse.  

 

Det siste rettslige alternativet for hva som regnes som innmark omtales som nevnt som 

«sekkebestemmelsen», hvor retten særlig må se hen til hvordan ferdselen innvirker for eier 

og bruker. Saksøker anfører prinsipalt at gangstien går over hustomt, og subsidiært at den 

går over det området som dekkes av «sekkebestemmelsen».  

 

Den første rettslige spørsmålet er således om gangstien går over «hustomt» eller ei. 

Kommer dette alternativet til anvendelse, behøver retten ikke å foreta den samme 

interesseavveiningen i forhold til sjenanse som etter «sekkebestemmelsen».   

 

Flere forhold er avgjørende for om noe er hustomt etter friluftsloven, især tomtens 

størrelse, karakter, arrondering, terrengforholdene og bruk i forhold til bebyggelsen. 

  

Saksøker anfører at de to tomtene er forskjellige bruksnumre og må vurderes separat. 

Parsellen med gjestehuset er en selvstendig enhet som kan selges for seg. Det har ingen 

betydning at begge eiendommene har felles adresse. Saksøkte har et motsatt syn og hevder 

eiendommene må vurderes samlet i vurderingen om innmark/utmark. Kommunens 

partsrepresentant Agneta Børretzen forklarte for retten at kommunen så disse to parsellene 

som en enhet på 1200 m2, uten svaberg. 

 

Retten finner det klart at nr. 61 og 62 må bedømmes hver for seg. Selv om saksøker sitter 

med nr. 62 i uskifte, er eiendommen en separat boenhet, som når som helst kan selges ut av 

familien. At eiendommene har samme adresse får ingen betydning. Det er også hennes 
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datter og svigersønn som disponerer eiendommen som fritidsbolig i dag. At kommunen har 

et annet syn for spørsmålet om innmark/utmark, er ikke avgjørende. 

 

Eiendom nr. 61 er under ett mål, nærmere bestemt 918 m2, hvor om lag 800 m2 er bebygd 

med et større bolighus med garasje eller i hovedsak opparbeidet terrasse eller gressplen. 

Restarealet på ca. 118 m2 utgjøres i det vesentlige av svaberg mot sjøen, beregnet fra 

denne tomtens andel av svaberget hvor Smetten ender og til grensen til nr. 62. Tomten har 

en støttemur i varierende høyde – fra godt under en meter til noe over en meter – fra 

Smetten og noe inn på eiendommen mot nr. 62. På støttemuren er det som beskrevet foran 

et gjerde med glassvinduer. Muren ligger i hovedsak 10 meter fra huset, 5 meter på det 

korteste. 

 

Naboparsellen med gjestehus/anneks nr. 62 er betydelig mindre, bare på 461 m2, hvor det 

er gressplen/terrasse på om lag 220 m2 fra husvegg til svaberg. Avstanden fra husvegg til 

muren og svabergene er her mellom 13 – 20 meter. Om lag halve sjøsiden mot vest er her 

bebygd med en støttemur på godt over en meter med noe svaberg nedenfor. Den andre 

halvparten av sjøsiden mot øst består derimot av et skrånende svaberg som ender opp mot 

gressplenen. Denne tomtens andel av svaberg, er slik retten vurderer det ut fra 

eiendomskartene og befaringen, svært begrenset, bare ca. 50-60 m2. Kommunen erkjenner 

at øvre del av svaberget som skråner mot gressplenen er å betrakte som innmark. 

Restarealet, som da skal vurderes opp mot utmark, vil etter rettens skjønn være om lag 40-

50 m2, uten at partene har målt dette opp. 

 

Det meste av rettspraksis etter friluftsloven § 1 a gjelder hvordan «hustomt» skal forstås. 

Første prinsipielle avklaring kom med Rt. 1998 s. Furumoadommen. Her slår Høyesterett 

fast at uttrykket «hustomt» måtte begrenses til den mer private sonen rundt huset, hvor 

førstevoterende slo fast at det «ville være i strid med friluftslovens grunntanke å anse en 

eiendom med et areal på 13.379 m2 som hustomt i sin helhet». Høyesterett oppstiller 

ytterligere momenter i vurderingen i Rt. 2005 s. 805 «Hvalerdommen». Her kom 

Høyesterett at arealet, hvor stien passerte hovedhytten med 20 meter og annekset med 7,5 

meter, ikke var en del av hustomten. Det avgjørende i saken var hovedhytten lå hele fire 

meter høyere i terrenget enn stien. For annekset som var en tidligere ombygget sjøbod som 

lå i strandkanten, måtte den private sonen ifølge førstvoterende «være atskillig mindre enn 

for hovedhuset» (avsnitt 66).   
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Eierne av nr. 61 og 62 har gjennom årene gjort en rekke tiltak for å skjerme seg mot innsyn 

fra passerende og samtidig bygge ut eiendommenes uteareal. Den private sonen på sjøsiden 

for nr. 61 består av en gedigen terrasse innenfor en forstøtningsmur i varierende høyde 

med glassvinduer på sjøsiden. Her har eierne tydelig bygget seg vekk fra svabergene for å 

søke å skjerme sitt privatliv i forhold til den gangsti kommunen regulerte i 1991. Retten 

kan derfor vanskelig se at svabergene på om lag 118 m2 på nr. 61 kan regnes som en del av 

hustomten.  

 

Forholdene er derimot ikke like opplagt for nr. 62. Tomten er som nevnt svært liten, og 

utmarksarealet, utgjør ifølge kommunen, en svært liten del av eiendommen, som beregnet 

av retten foran, til om lag 40-50 m2.  Her ender halve gressarealet til et bratt nedskrånende 

svaberg (som utvilsomt er innmark) ned mot et flatere svaberg med en liten saltvannspytt 

(av eierne benevnt «Krabbedammen»). Dette flate svaberg har en smal bredde mot sjøen 

og innmarken, på om lag 1 – 1,5 meter, og er det eneste arealet for gangstien videre, hvis 

det ikke er høyvann eller kraftig sjø (se illustrasjon nr. 7). Ved slike dårlige sjø-forhold, 

kan gangstien ikke brukes, uten at passerende må gå inn på privat mark.  

 

Saksøkte viser til at svaberg i utgangspunktet må betegnes som utmark, og støtter seg på 

forklaringen til nestlederen i Oslofjordens Friluftsråd, Kjetil Johannessen. Retten kan ikke 

uten videre slutte seg til et slikt utsagn. I mange tilfeller vil en hustomt langs sjøen som 

ender i svaberg, utvilsomt være eier og brukers private areal til bading og rekreasjon. Der 

eiendommens uteareal ellers er svært begrenset, vil dette sterkt tale for at et mindre 

svabergareal må betegnes som slik innmark. Dette er klart situasjonen i vår sak. 

 

Retten er derimot prinsipielt enig med saksøkte, som anfører at de dårlige 

passeringsforholdene på gangstien på nr. 62, ved høyvann og dårlig vær, ikke er 

avgjørende for om at gangarealet er innmark/utmark. Kommunen har også hatt intensjon 

om å skilte gangstien (som utrygg ved dårlige forhold) og sikre denne bedre, f. eks. med 

støtte for å bedre kunne holde seg fast, når det er vått og glatt. Saksøker har ikke ønsket 

slik sikring.  

 

Det forhold at saksøker etter reguleringen 1991 gjennom sine advokater ser ut til å ha 

godtatt reguleringen om gangsti ved henvendelser til kommunen om tiltak på nr. 61 

(forstøtningsmur) i 1999/2000 og 2003 er imidlertid et forhold som taler mot at dette lille 
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svabergarealet kan regnes som del av hustomten. Retten har derfor under tvil kommet til at 

gangstien ikke passerer hustomten til nr. 62. 

 

Retten må deretter ta stilling til om «sekkebestemmelsen» om innmark i friluftsloven § 1a 

kommer til anvendelse. Også her må hvert tomt vurderes separat, og retten viser til sin 

vurdering foran om dette. 

 

Det fremgår klart av rettspraksis at utilbørlighetsnormen er streng, senest 

«Nesoddendommen» i Rt. 2012 s. 882 (avsnitt 44). Førstvoterende presiserer her:  

 

«Selv en åpenbar ulempe er normalt ikke tilstrekkelig med mindre den er også er vesentlig. 

Ulempen for grunneieren må være betydelig».» 

 

Selv om loven bruker uttrykket «fortrengsel» kreves ikke at grunneieren blir helt utestengt 

eller drevet vekk. Ved utilbørlighetsvurderingen bør det etter mitt syn stå sentralt hvilken 

sjenanse eller ulempe allmennhetens ferdsel utgjør for grunneieren ved en slik utnyttelse 

av eiendommen som er naturlig og påregnelig etter dens bruksformål og forholdene på 

stedet. Det vil her være naturlig å ta utgangspunkt i situasjonen slik den er i dag, men også 

i noen grad trekke inn hvilke muligheter eieren har til å tilpasse sin utnyttelse av 

eiendommen til allmennhetens behov». (avsnitt 45) 

 

Før retten går inn på de enkelte forhold i avveiningen mellom allmenhetens og grunneiers 

interesser, er det grunn til å understreke de klare politiske føringer om å særlig styrke 

allmennhetens tilgang til strandsonen, se Innst. O. nr. 57 (2007-2008) s. 14, referert i 

«Nesoddendommen» avsnitt 39. Førstevoterende viser også til at den store betydning 

strandområdene har for allmenhetens friluftsliv, må grunneiere der finne seg i å få 

allmenheten tettere inn på seg i andre områder enn i områder hvor allmenhetens 

ferdselsbehov er mindre (avsnitt 46). 

 

«Nesoddendommen» viser til - som saksøktes advokat riktig har anført – en rekke 

momenter i selve rettsanvendelsesskjønnet: 

 

Tomteforholdene, arealets størrelse, terreng, arrondering og tomtens plassering, vil ikke 

bare ha særlig betydning for om en del av en eiendom er hustomt, men vil kunne være 
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betydning ved vurderingen etter «sekkebestemmelsen».  Retten viser til sin beskrivelse av 

eiendommene med gangstien foran.  

 

Det forhold at nær hele den private sone på nr. 61 er bygget inn med forstøtningsmur med 

glassgjerde taler for at ferdselen på utsiden av svabergene ikke er til «utilbørlig fortrengsel 

for eier eller bruker» på denne eiendommen. Dette gjelder især nr. 61 sin andel av 

svabergene på Smetten, på den såkalte «Båtopptrekksplassen», hvor retten ikke kan se at 

ferdsel fra båthavnen/torget ut til sjøen, på noen måte er til vesentlig sjenanse for eier. Her 

utgjør svabergene et ikke ubetydelig trekantlignende område, hvor det er fint å observere 

Oslofjorden og naturen. Støttemuren er på denne siden av nr. 61 på sitt høyeste, og det er 

en begrenset mulighet til innsyn. Her kan saksøker også lett skifte ut vinduene på muren 

mot øst med et ikke gjennomsynlig materiale, uten å miste sjøutsikt (noe som inndirekte 

fremgår av illustrasjon nr. 8). Saksøkers prosessfullmektig erkjente avslutningsvis under 

prosedyren på spørsmål fra rettens administrator at ferdsel på svabergene nedenfor 

Smetten, ikke på samme måte ville være til sjenanse.   

 

Hvis allmenheten derimot passerer murens hjørne for å gå vestover på svabergene foran nr. 

61, er muren klart lavere, i hovedsak under en meter. Svabergområdet blir her i tillegg 

vesentlig smalere, som særlig fremgår av illustrasjon nr. 6. Her er det også godt innsyn til 

terrassen gjennom glassvinduene til muren. I denne gangretningen vil det også være fullt 

innsyn til det private uteområdet til nr. 62.  

 

Når en kommer vestover svabergene mot nr. 62, er første del uten mur og gjerde. Selv om 

svaberget med gressplenen innenfor utgjør en høydeforskjell på 1-2 meter fra gangstien, er 

det godt innsyn til gressplen og uteplasser til nr. 62. Kommer en i motsatt retning, østover, 

er det meget godt innsyn til terrassen til nr. 61. Hvis sjø-forholdene gjør at en klarer å 

passere den lave terskelen på svaberget til nr. 62, vil det akkurat her være noe mer 

begrenset innsyn til nr. 62, på grunn av at forstøtningsmuren her er noe høyere enn en 

meter.  

 

Retten bemerker her at forholdene i denne sak er vesentlig forskjellig fra tomteforholdene i 

«Nesoddendommen», hvor kyststien gikk 4-5 meter under nivået for hovedhusene og 

uteområdene for disse, selv om det bare var om lag 5,5 meter fra det ene hovedhusets 

hjørne til stien. I saken fra Nesodden var det ikke eller bare begrenset innsyn til 
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hovedhusene. Det var derimot godt innsyn fra stien til badehus og brygge, men Høyesterett 

lot det ikke være avgjørende.   

 

Høyesterett har flere ganger presisert at en forutsetter at allmenheten opptrer i samsvar 

med friluftsloven §§ 2 og 11 og ferdes hensynsfullt, med tilbørlig varsomhet, se også i 

«Nesoddendommen» avsnitt 48. Det har vært en stor utfordring for familiene på nr. 61 og 

62 at flere ikke forstår hvor traseen for gangstien går og at det bare er gjennomgang, uten 

rett til bading, fisking eller annet opphold på svabergene. Ofte kommer folk opp på 

gressplenen eller terrassen, og flere tar opphold på svabergene. Retten anser at kommunen 

her burde ha vært langt tydeligere i sin skilting, også om at det ikke er adgang til å gå på 

det bratte svaberget opp til gressplenen til nr. 62, når sjø-forholdene gjør passasjen på 

svaberget nedenfor for umulig eller farlig.   

 

I flere avgjørelser har det vært lagt vekt på om det finnes alternative ferdselsmuligheter 

som er til mindre sjenanse eller ulempe. Saksøker har anført at det er flere adkomster til det 

store friområdet «Plata» vestover, ikke minst den merkede veien og stien fra Gjestgiveriet 

vestover til sjøen. Retten ser at forholdet kan ha noe, men begrenset betydning i vår sak. 

Denne adkomsten er langt bedre en passasjen over glatte og farlige svaberg, særlig foran 

nr. 62. Samtidig har også retten en viss forståelse for at det er en opplevelse i seg selv å gå 

på litt utilgjengelige svaberg for å oppleve sjøen og omgivelsene. Selv om ikke stien har 

status som kyststi, må opplevelsen å gå langs sjøen være det sentrale, ikke å komme frem 

noe sted.  

 

Retten vil dog bemerke at mange av de passerende etter bevisførselen åpenbart har 

opplevelse av å se på fritidseiendommene fra sjøsiden, kanskje fremfor naturen. Saksøker 

og hennes datter og svigersønn opplever ofte folk som stopper opp og kommenterer de 

flotte eiendommene og hvor fint de har det. Denne verdien er etter rettens vurdering klart 

ikke like beskyttelsesverdig som det å oppleve sjøen og kystlinjen med naturen, selv om 

hovedhuset på nr. 61 og annekset på nr. 62 er verneverdig bebyggelse, regulert til bevaring. 

 

Omfanget av tidligere ferdsel i et historisk perspektiv kan være relevant. Fra begge parter 

var det en begrenset bevisførsel om allmenhetens tidligere ferdsel på svabergene til nr. 61 

og 62. Vitnet Hans Gunnar Edwardsen, som er født i 1950, vokste opp i Nevlunghavn, har 

sin fritidseiendom på stedet, og er formann i det lokale historielag, forklarte at folk gikk 
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inn Smetten for å se på sjøen. De færreste gikk langs svabergene, da det var farlig. Stien fra 

Gjestgiveriet ble derimot brukt for å komme til Plata. Vitnene Jan Fredrik Jensen, født i 

1958 og bosatt i Nevlunghavn fra han var 15 år, og Dag Håkestad Jensen, født i 1963 med 

oppvekst i Nevlunghavn, forklarte derimot at mange tok snarveien fra torget over 

svabergene fra Smetten. Retten ser ikke noe behov for å få fastlagt dette nærmere. En må 

regne med at flere gikk på de nevnte svabergergene om sommeren, særlig barn og unge, 

før eiendommene ble bygget ut og eiendomsgrenser ble viktigere.  Men retten kan 

vanskelig se at dette har vært en vanlig rute for folk flest. Saksøkte har anført at det i 

Nevlunghavn nærmest tidligere var en lokal tradisjon at folk gikk over alt, inn smett og 

smug og langs sjøen. De fleste av tomtene var festet av OVF, og grensene på tomtene 

fulgte husveggen og det var få gjerder eller stengsler. Forholdene ble annerledes når flere 

av fritidseiendommene fikk huseiere utenfra Nevlunghavn og når festetomtene ble innløst 

hos OVF. Da ble eiendomsgrenser viktigere.  

 

Retten kan ikke se at er tungtveiende, da forholdene i dag er avgjørende. Nevlunghavn 

opplever hver sommer en stor tilstrømming av sommergjester og dagsturister, og retten har 

en viss forståelse for at mange eiere etter hvert strammer inn tidligere tålt bruk.  

 

Når det gjelder ferdsel fra torget og gjennom Smetten, mellom husene til familien Melsom 

og Urdshals, ned på svabergene, legger retten til grunn at dette har vært et sted for allmen 

ferdsel fra gammelt av, uavhengig av eiendomsgrensene til Melsom, Urdshals og OVF 

(som er hovedeier av det vesentlige av arealet). Her har folk åpenbart fra 1800-tallet og 

frem til vår tid gått ned til svabergene, for å se på sjøen i Oslofjorden, for en røyk, ta opp 

eller sette ut lette båter eller av andre formål. Stedet har historisk hatt navnet 

«Båtopptrekksplassen».   

 

Det er relevant videre å legge vekt på sannsynligheten for at ferdselen vil øke i overskuelig 

fremtid. Saksøker og hennes familie opplever at ferdselen over deres eiendommer har vært 

økende, særlig når skiltet til friareal sto oppe i åpningen på Smetten fra torget. Skiltet er nå 

fjernet av noen ukjente.   

 

Økende ferdsel er etter rettens vurdering relevant, men er i seg selv neppe særlig 

tungtveiende. Grunneierne som har eiendommer i strandsonen, særlig i Oslofjordområdet, 

må på en side regne med å få større ferdsel i årene som kommer.  
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Samtidig er omfanget av ferdselen over nr. 61 og 62 og hvordan den oppleves av eier og 

brukere det særlige relevante i interesseavveiningen. Saksøker har tidligere angitt at det 

noen dager er over 100 mennesker som passerer eiendommene på sjøsiden. Selv om så stor 

ferdsel må være unntaksvis, kan ikke retten se bort fra at ferdselen til tider er til stor 

sjenanse for familien. De har lite privatliv på terrassen. Saksøker vil ikke lenger være på 

svabergene. Datteren Vibeke Schjelderup Urdshals og mannen Arild Urdshals Schjelderup 

forklarte at de heller ikke lenger vil være på svabergene. Det er ikke plass til dem når folk 

kommer. Innsynet fra de passerende er svært sjenerende, og de spiser ikke lenger middag 

ute på uteplassen rett ved annekset på grunn av innsynet fra folk. 

 

Retten viser til at det er vanskelig å beregne nøyaktig omfanget av allmenhetens ferdsel 

forbi nr. 61 og 62. Dette er først og fremst et sommerfenomen med det store antall turister. 

Samtidig er det da familien Urdshals mest bruker sine eiendommer.  

 

Larvik kommune gjennomførte fortjenestefullt en manuell telling av antall passerende 

dagene 17.7, 25.7, 27.7 og 14.8.19 som ble dokumentert under hovedforhandlingen. 

Onsdag 17.7.19 (sol og 20 grader klokken 17) i tiden klokken 13 – 21 passerte 22 personer 

nr. 61 og 62 på sjøsiden, mens hele 58 gikk ned å svabergene ved Smetten og snudde. 

Torsdag 25.7.19 (sol/lettskyet og 25 grader klokken 17) i samme tid gikk bare 11 personer 

forbi eiendommene, mens 18 personer gikk ned til sjøen via Smetten og snudde.  Lørdag 

27.7.19 (sol og 30 grader) gikk 9 personer forbi eiendommene, mens 27 gikk ned til sjøen 

via Smetten og snudde. Etter fellesferien, onsdag 14.8.19 (sol og 19 grader) gikk ingen 

forbi eiendommene på sjøsiden, mens 19 gikk ned Smetten og snudde.  

 

Saksøker forklarte i retten at det er flere forbipasserende i dårlig vær, da turistene i dager 

med sol og varme heller vil bade. Tallene fra Larvik kommune synes å bekrefte dette. 

Retten må således legge til grunn at det enkelte dager vil være et betydelig antall – langt 

høyere enn de tre angitte dager med sol og varme hvor kommunen målte ferdselen, som 

går gangstien langs sjøen. Det er ikke angitt av saksøkte at eier og bruker ved dårlig vær er 

lite ute på svaberg og terrassene. En slik anførsel, ville uansett vært lite relevant. Retten 

legger til grunn at det først og fremst er besøkende turister som bruker ferdselsstien, ikke 

fastboende og beboere på de mange fritidseiendommene i Nevlunghavn. 
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Kommunens telling innebefattet også den andre traséen, stien ned til sjøen fra 

Gjestgiveriet. Den 17.7.19 gikk 45 ned denne traséen og videre mot Plata, mens 19 snudde. 

Den 25.7.2019 gikk 85 denne traséen og mot Plata, mens 17 gikk tilbake. Hele 140 

personer gikk den traséen og videre mot Plata 27.7.2019, mens bare 6 gikk ned til sjøen og 

snudde. Den 14.8.2019 gikk bare 14 denne traséen, mens 11 gikk tilbake. Retten må 

således legge til grunn at denne adkomsten til Plata er vesentlig mer brukt enn langs 

eiendommene til saksøker. Retten har etter dette kommet til at ferdselen over nr. 61 og 62 

er betydelig i sommermånedene, men langt mer begrenset for øvrig.  

 

Det forhold at det kan være bygningsmessige tiltak på nr. 62, som kan være ulovlige, som 

ikke dokumentert tillatelse til vestre forstøtningsmur og utfylling og anlegg av Tønsberg-

brygge, finner retten har liten betydning for saken. Den vestre forstøtningsmuren synes å 

ha vært der i svært mange år, til erstatning fra store bruddsteiner på stedet, og det har også 

vært brygge på stedet tidligere. Festet til den nåværende Tønsberg-brygge hindrer 

vanskelig ferdselen. Festene er nesten mer til hjelp for å holde seg fast, hvis det er vått og 

sleipt på svaberget.  

 

Saksøkte har som nevnt anført at saksøker har godtatt gangstien ved sine to brev til 

kommunen ved å ha argumentert for at støttemur på eiendommen ikke er vanskelig i 

forhold til den regulerte gangsti. Som angitt, foran, fant retten at dette forholdet må få 

betydning for om gangstien på nr. 62 går over «hustomt» eller ikke.  Det er dermed ikke 

gitt at forholdet skal få samme betydning etter vurderingen etter «sekkebestemmelsen».  

 

Saksøkte har ikke hevdet at saksøker har tapt sin innsigelse om innmark ved passivitet 

gjennom å ikke gå imot forslaget om gangsti etter reguleringsplanen med dette rettslige 

grunnlag. Det synes noe uforklarlig for retten at saksøker ikke tidligere i forbindelse med 

forslaget om reguleringsplan har anført at foreslått gangsti gikk over innmark. Saksøker 

Rigmor Urdshals argumenterte imidlertid på forslagstidspunktet for planen at det ikke 

forelå en ferdselsrett over eiendommen, uten å problematisere at eiendommen var å 

betrakte som innmark, jfr. fylkesmannens vedtak av 30.6.1993. Hun anførte i sin klage 

også at forslaget om en helt overflødig og nærmest ubrukelig adkomstvei totalt vil 

ødelegge eiendommen. Det er noe bemerkelsesverdig at heller ikke fylkesmannen tok opp 

spørsmålet om innmark/utmark i sitt klagevedtak over reguleringen, også at de anså en 

befaring som unødvendig for klagersaken.  
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Det forhold at saksøker i mange år synes å ha aksepterte ferdselen etter stadfestet 

reguleringsplan, finner retten er av en viss relevans. Samtidig er det klart at saksøker hele 

tiden var imot gangveien, men ga opp etter at fylkesmannen stadfestet reguleringsplanen. 

Når ferdselen gikk kraftig opp etter skiltingen, må hun ha sin rett i behold å få prøvd 

spørsmålet om innmark/utmark. Hun ba om og fikk en kommunal vurdering etter 

friluftsloven § 20 for både nr. 61 og 62. Denne vurderingen må hun således ha rett til å få 

prøvd rettslig. Denne anførsel er således på ingen måte tapt.     

 

Det er en betydelig og økende ferdsel på stedet om sommeren. Retten viser til det 

betydelige innsyn det er fra gangstien, som gjør at eier og bruker presses helt inn mot 

husveggene for å unngå innsyn. Kommunen har anført at saksøker kunne skifte ut 

glassvinduene på østlige forstøtningsmur med et ikke gjennomsynlig gjerde for å unngå 

innsyn. Saksøker har på sin side anført at det vil frata deres opplevelse av å se på sjøen fra 

terrassen. Retten har en betydelig forståelse for det, med unntak av vinduene som vender 

mot øst og naboen Melsom. Her vil innsyn lett begrenses uten at sjøutsikten mistes. Når 

det gjelder nedre svabergene til nr. 62, finner retten at familiene nærmest ikke kan bruke 

dette arealet, hvis allmenheten gis rett til ferdsel. Illustrasjon nr. 7 viser at området på det 

nedre svaberget (med Krabbedammen hvor barna i familien tidligere lekte) er så smalt, at 

det ikke er plass til opphold for familien Urdshals, hvis allmenheten skal få tilgang. Denne 

relativt flate og smale del av svaberget er i alle fall for nr. 62 det beste mulige oppholdssted 

på svabergene for eier og bruker. Ved dårlige sjø-forhold (høyvann og/eller større bølger), 

kan ingen ferdes på dette arealet, enten ved at det er oversvømmet og/eller svært glatt og 

farlig.  

 

Retten er etter samlet vurdering dette kommet til at saksøker i det vesentlige må gis 

medhold at ved at svabergene nedenfor nr. 61 og 62 mot sjøen i sin helhet er å betrakte 

som innmark, ved å være «et liknede område hvor allmenhetens ferdsel vil være til 

utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker», slik at allmenheten her ikke har rett til ferdsel 

her.   

 

Retten har derimot kommet til at allmenheten utvilsomt har rett til ferdsel ned til det 

relativt store svabergområdet nedenfor Smetten, selv om ferdselen går på saksøkers grunn. 

Her er ferdselen ikke til vesentlig til sjenanse for saksøker eller andre eiere. Dette området 

er å betrakte som utmark. 
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Det har vært vanskelig for retten å eksakt angi grensen for innmark på nr. 61 begynner, ved 

ferdsel fra Smetten og vestover. Retten tok eksplisitt spørsmålet opp om den rettslige status 

til ferdsel til svabergene nedenfor Smetten med partene i avslutningen av 

hovedforhandlingen, uten at dette ble vurdert av saksøkte. Saksøkers prosessfullmektig 

aksepterte imidlertid på vegne av saksøker en slik rett for allmenheten på dette stedet.  

 

Retten har kommet til at svabergene nedenfor Smetten er utmark på grunnen til nr. 61, fra 

det ytterste punkt på østlig støttemur (se illustrasjon nr. 5 og nr. 8) og en rett grense ned 

mot sjøen, hvor svabergene ellers er innmark vestover på nr.  61 og 62. 

 

Retten tar med dette ikke stilling til om øvrige deler av svabergene nedenfor Smetten eid 

av familien Melsom eller OVF skal betraktes som utmark.  

 

Skal Larvik kommune etter dette sikre allmenhetens tilgang til hele eller deler av innmark 

på nr. 4001/61 og nr. 4001/62, må det skje med frivillig avtale om erverv/servitutt eller 

ekspropriasjon.  

 

Saksøker har i det alt vesentlige vunnet frem, og saksøkte må dekke saksøkers 

saksomkostninger i henhold til tvisteloven § 20-2 annet ledd, jfr. første ledd. Saksøkte har 

ikke hatt merknader til saksøkers omkostningsoppgave på 200.093 kroner inkl. mva. 

Retten godtar kravet. I tillegg kommer rettsgebyr på 9.040 kroner.    
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Slutning: 

 

1. Allmenheten har ikke adgang til fri ferdsel over areal på gbr. 4001/61 og 4001/62 i 

Larvik i henhold til friluftsloven § 3, på området beregnet fra ytterste punkt på 

forstøtningsmur i øst i rett linje mot sjøen til gbr. 4001/61 og videre mot grensen fra 

gbr. 4001/62 til passasjen fra Gjestgiveriet.  

2. Larvik kommune må innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom betale til 

Rigmor Urdshals i saksomkostninger inkl. mva. – 200.093 – 

tohundreognittitretusen – kroner, samt rettsgebyr på 9.040 – nitusenogførti - kroner, 

med tillegg av forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer.  

 

Retten hevet. 

 

 

 

 

 

 Jørn Holme   

 

 

 

 

 

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges. 

 

 

 


