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1. GANGS BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN - TORGETMOSEN/STRØMSMOSEN  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 11/261 /L12/ 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: EKR 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
23/11 UTGÅTT - Drift-og utviklingsutvalg 01.09.2011 
31/12 Plan- og utviklingsutvalget 06.12.2012 
 
Innstilling: 
Plan- og utviklingsutvalget vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-9, 3.ledd, revidert 
Planprogram for Torgetmosen-Strømsmosen, datert 23.06.11, rev. 03.02.12, sist rev. 05.11.12. 
 
Som følge av at revidert Planprogram vedtas, vedtar Plan- og utviklingsutvalget også med hjemmel i 
Plan- og bygningslovens § 12-10, å legge privat forslag til detaljreguleringsplan for Torgetmosen-
Strømsmosen torvuttak, datert 02.11.12 ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 
 
 
UTGÅTT - Drift-og utviklingsutvalg behandlet saken den 01.09.2011, sak  nr. 23/11 
 
Behandling i utvalget: 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Forslag til planprogram for detaljreguleringsplan for Torgetmosen/Strømsmosen torvuttak, del av gbnr. 
71/1,3 og 4, og 70/42 legges ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens  
§ 4-1. 
 
 
 
Vedlegg: 

 Planprogram, datert 23.06.11, rev. 03.02.12, sist rev. 05.11.12 
 Forslag til reguleringsplan for Torgetmosen-Strømsmosen torvuttak 

- Planbeskrivelse, datert 07.11.12 
- Plankart, datert 02.11.12 
- Reguleringsbestemmelser, datert 07.11.12 
- ROS-analyse, datert 01.11.12 

 Kopi av innkomne uttalelser i forbindelse med varsel om igangsetting 
- Statens vegvesen, datert 07.10.11 
- Østfold fylkeskommune, datert 25.10.11 
- Notat fra Geir Hardeng, miljøvernavd., Fylkesmannen, datert 26.10.11 
- Fylkesmannen i Østfold, datert 28.10.11 
- Magne Pettersen, skriv om øyenstikkere, datert 23.08.11 (Denne uttalelsen vil det ikke 

tas hensyn til, da den omhandler øyenstikkere i Marker kommune – ikke Aremark 
kommune.) 

- Miljørettet helsevern i Indre Østfold IKS, datert 31.10.11 
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Saksopplysninger: 
Areal + AS har revidert planprogrammet til Torgetmosen-Strømsmosen etter innkomne uttalelser, og 
ønsker dette vedtatt/fastsatt. Det vises til Drift- og utviklingsutvalgets (nå Plan- og utviklingsutvalget) 
behandling av saken 01.09.11, sak 23/11 for mer informasjon. 
Areal + AS har også, på vegne av Degernes Torvstrøfabrikk og grunneierne, lagt frem privat forslag til 
detaljreguleringsplan for Torgetmosen-Strømsmosen torvuttak, del av gnr./bnr. 71/1, 71/3,4 og 70/42.   
Det forutsettes at planprogrammet vedtas før forslag til detaljreguleringsplan blir vedtatt lagt ut til 
offentlig ettersyn. 
 
 
Det foreslåtte planområdet ligger rundt Torgettjernet, vest for rv. 105, nord for Strømsfoss, øst for 
Torget og sør for Øymarksjøen. Planområdet er på totalt ca 180 daa, med et uttaksområde på 129,3 
daa, og vil ligge skjermet i bunnen av landskapsrommet med en vegetasjonsskjerm mot vegen.  
 
Bakgrunn for planarbeidet er behovet for å sikre framtidig torvressurser for drift og uttak av  
mose-/myrmasser i området. 
 
Det er stilt krav om at en slik utvikling bare kan skje i samsvar med godkjent detaljreguleringsplan, da 
planforslaget ikke samsvarer med kommuneplanen for Aremark kommune. 
Detaljregulerinsplanen skal vise omfang og etapper for utvinning og istandsetting/etterbruk, 
tilleggsareal for næring, kombinert formål: landbruk/jordbruk (gressproduksjon)/evnt. Fiskedam og 
våtmark. Det er planlagt avsatt en hensynssone rundt Torgettjernet.  
 
Vurdering: 
Det er en forutsetning at det reviderte planprogrammet blir fastsatt før forslag til 
detaljreguleringsplanen blir lagt ut til offentlig ettersyn.  
 
Forslagsstilleren har fulgt sine forpliktelser etter Plan- og bygningsloven om kontakt med kommunen, 
og varsling av berørte interesser angående oppstart av planarbeidet. Planforslaget er teknisk og faglig 
sett tilfredsstillende. 
 
I varslingsfasen av reguleringsarbeidet har det kommet innspill fra Statens vegvesen, Magne Pettersen 
(ang. øyenstikkere), Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold, Miljørettet helsevern i Indre 
Østfold, og et notat fra Geir Hardeng, miljøvernavd. hos Fylkesmannen om ønsket torvuttak, myr i 
Østfold og samlet plan for uttak. Innspillet fra Magne Pettersen velger administrasjonen å se bort ifra, 
da det omhandler observasjoner av øyenstikkere ved Brutjerna, Gørrtjern og Stormosen i Marker 
kommune og har således ikke noe med Torgetmosen-Strømsmosen å gjøre. 
Uttalelsene er vedlagt saksframlegget. 
 
Kort sammendrag av innkomne uttalelser: 
 
Statens vegvesen,  
datert 07.10.11 
 

- Det må gjøres rede for hvor mye 
trafikk tiltaket vil skape, og hva dette 
vil få å si for trafikkavvikling på fv. 
og på aktuelle transportruter. 
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- Uttaket må basere seg på bare én 
avkjørsel 

- Det må reguleres sikttrekanter, etter 
vegnormalene Håndbok 017 fig. C32 

- Eventuelt ønske om redusert 
byggegrenseavstand må begrunnes i 
planbeskrivelsen (50 m) 

- Statens vegvesen skal godkjennes 
byggeplan for tiltak som berører 
fylkesvegen, og dette må inn i 
bestemmelsene 

Østfold fylkeskommune,  
datert 25.10.11  

- Enig i at det ikke kreves egen KU for 
tiltaket, forutsatt at planbeskrivelsen 
belyser aktuelle tema tilfredsstillende 

- Forholdet til friluftsinteressene i 
området må beskrives og vurderes 

- Naturmangfoldloven må følges 
- Bør være etappevis framdrift, og 

klare føringer for etterbruk. Dette må 
framgå av planen 

- Setter spørsmål om det er vid nok 
vurdering av forholdene rundt 
Torgettjernet 

- Vurdere risiko for flom 
- Utarbeidelse av ROS-analyse 
- Bestemmelse ang. kulturminner må 

inn i reguleringsbestemmelsene 
- Reguleringskart og bestemmelser må 

utarbeides i samsvar med MDs 
veiledningsmateriell 

- Kart må påføres en målsatt 
målestokklinjal slik at avstander kan 
leses uavhengig av forstørrelse 

Geir Hardeng, miljøvernavd. Fylkesmannen,  
datert 26.10.11 

- liste over myrer Degernes Torv 
ønsker uttak på, ønsker vurdert, samt 
har vurdert av mulig interessante, 
men som er uaktuelle 

- Østfold har lite myr sammenlignet 
med andre fylker, men 
grensekommunene har 2/3 av 
myrarealet i Østfold 

- Torv anses som en ”ikke fornybar” 
ressurs, ved at den trenger lang tid til 
oppbygging, osv. 

Fylkesmannen i Østfold,  
Datert 28.10.11 

- Arealet er i strid med 
kommuneplanen, og det aksepteres 
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ikke nye inngrep uten at det 
foreligger et faglig 
beslutningsgrunnlag hva angår 
konsekvenser for naturmangfoldet 

- Bør utredes alternative lokaliseringer 
- Naturmangfoldloven §§ 8 til 12 må 

følges 
- Vurderes om nye undersøkelser av 

området bør gjøres, da eksisterende 
kartlegging er fra 70-tallet 

- Planen må utarbeides med klar 
henvisning til overordnede planer og 
styringssignaler 

Magne Pettersen,  
datert 23.08.11 

- gjør rede for observasjoner av 
øyenstikkere 

- uttalelsen tas ikke hensyn til, da den 
omhandler øyenstikkere i Marker 
kommune – ikke Aremark kommune 

Miljørettet helsevern i Indre Østfold IKS,  
datert 31.10.11 

- planprogrammet har ivaretatt 
vurderinger omkring helsehensyn og 
hensyn til omgivelser og 
brukerinteresser i tråd med forskift 
om miljørettet helsevern og 
bestemmelser om 
konsekvensutredning 

- presiserer at all virksomhet knyttet til 
torvuttaket omfattes av MHV-
forskriften 

- har ingen ytterligere kommentarer 
 
 
Planprogrammet har, etter innkomne uttalelser blir revidert.  
Planforslaget ser også ut til å ta hensyn til innspill som har kommet inn og gir inntrykk av å danne et 
godt grunnlag som styringsdokument for fremtidig virksomhet i planområdet. 
 
Rådmannen kan ikke se grunn til at planforslaget ikke skal fremmes, selv om det er foreslått mindre 
justering.  
 
Konklusjon: 
Det reviderte planprogrammet kan vedtas, og som følge av dette vedtas også forslag til 
detaljreguleringsplan utlagt til offentlig ettersyn i minimum 6 uker, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-
10. 
 
Det er viktig å merke seg at dersom politikerne ikke ønsker å vedta planprogrammet slik det nå 
foreligger, kan heller ikke forslag til detaljreguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn. 





















































































































 

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN SJØVIK - FRADELING AV 
TOMT GNR 18 BNR 7 FNR 2  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 12/254 // 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: FLI 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
32/12 Plan- og utviklingsutvalget 06.12.2012 
 
Innstilling: 

1. I medhold av Plan- og bygningsloven § 19-2, gis det dispensasjon fra reguleringsplan for 
Sjøvik-Kirkeng for fradeling av tilleggsareal fra regulert friluftsområde/grøntbelte ihht søknad 
mottatt 25.06.2012. Tilleggsarealet blir til utvidet tomt for fritidsbebyggelse. 

2. I medhold av Plan- og bygningsloven § 20-1, bokstav m, godkjennes søknad om fradeling av 
inntil 275 m2 tilleggsareal mot sørøst som vist på revidert kartskisse datert 01.11.2012, dvs ca 
10 fra eksisterende markert tomtedele, dette med forbehold om at plan- og bygningsloven med 
tilhørende forskrifter etterfølges. Tilleggsarealet vil få eget gårds- og bruksnummer. 

3. Ihht søknad mottatt 25.06.12, gis det i medhold av Plan- og bygningsloven § 20-1, bokstav m, 
tillatelse til deling av eksisterende tomt gnr. 18 bnr. 7 fnr. 2 til grunneiendom, i henhold til 
reguleringsplan for Sjøvik – Kirkeng. Det gis dispensasjon for plassering av grensepunkt 
merket P 1 inntil 2,5 m lenger nord enn det reguleringsplanen angir. Tomten vil få nytt gårds- 
og bruksnummer. 

4. De fradelte arealene som til sammen skal danne den nye fritidseiendommen skal sammenslås. 
5. Det må sendes inn søknad om dispensasjon for tilbygg av hytta på eiendommen. Tilbygget kan 

ikke overskride 10 kvm BRA, og må være plassert på baksiden av hytta, fra vannet. 
6. Oppmålingsforretning av hele tomten inkludert tilleggsareal må utføres ihht matrikkelloven. 

 
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad om dispensasjon, mottatt 25.06.12 
Situasjonskart i 1:500 datert 01.11.2012. 
Reguleringsplankart Kirkeng-Sjøvik. 
 
 
Sammendrag: 
 
Kommunen har mottatt søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for Sjøvik-Kirkeng og søknad om 
deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning. Tiltaket omfatter deling til ny grunneiendom og 
dispensasjon for fradeling av tilleggsareal. Saken er sendt på høring og fremmes for plan og 
utviklingsutvalget med forslag om at det gis dispensasjon. 
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Saksopplysninger: 
 
Søker:   Oddvar og Reidun Ekeli, og Vegard Mathisen og Maria Bakken. 
Eiendom:         Gnr 18 bnr 7 - Sjøvik. Festetomt fnr 2. 
 
Kommunen har mottatt søknad, datert 25.06.12 om dispensasjon fra reguleringsplanen for Sjøvik – 
Kirkeng. Det søkes om dispensasjon for utvidelse av tomt med gnr. 18 bnr. 7 fnr. 2.   
I tillegg søkes det om fradeling av festetomten gnr 18 bnr 7 fnr 2 til ny grunneiendom. Tomten har 
betegnelsen E 12 på reguleringsplanen for Sjøvik – Kirkeng. 
 
Eiere av fritidseiendommen og hjemmelshaver til grunneiendommen søker felles om dispensasjon for 
ett tilleggsareal og om deling av festet fritidseiendom til grunneiendom, innenfor reguleringsplan for 
Sjøvik-Kirkeng.  
 
Eksisterende hyttetomt er liten og tilleggsarealet blir fra vannet. Det er ønskelig å utvide tomta 10 
meter mot sørøst. Der er området avsatt til spesialområde – friluftsområde/grøntbelte. 
 
Det er ikke samsvar med utearealet som benyttes til fritidsboligen i dag og tomtegrensen i 
reguleringsplanen. Tomten strekker seg 3-4 m lenger øst enn det planen viser og 2 m lenger nord.  
 
Eksisterende tomt er på kun 285 m2, og hytteeier har ønske om å utvide med et soverom på sikt.  
Ca 3 m bredt belte øst for gjeldende tomtegrense benyttes til fritidseiendommen i dag. 
Med nytt tilleggsareal vil fritidseiendommen totalt bli på ca 580 m2. 
 
 
Tiltaket omfattes av reguleringsplan for Sjøvik-Kirkeng og fritidseiendommen vises til 
fritidsbebyggelse. Denne befinner seg inne i ett belte langs vannet som er vernesone arkeologi. 
Området bak hytta der tilleggsarealet ønskes er friluftsområde/grøntbelte. 
 
Tilleggsarealet er avhengig av dispensasjon og søknaden er sendt på høring. 
 
Fylkesmannen Miljøvernavdelingen sier i sin uttalelse dat. 11.10.2012 ref 2012/6660 421.4 OMA at de 
ikke vil ha noen innvendinger mot en eventuell dispensasjon forutsatt at det settes vilkår vedrørende de 
elementer som nevnt i deres vurdering. 
Det sies at for å bebygge tilleggsarealet må det søkes om dispensasjon, og tilbygget må plasseres i 
bakkant av hytta, vekk fra sjøen og de anbefaler at nytt tilbygg ikke overskrider 10 kvm BRA. 
Kopi av høringsuttalelsen er vedlagt. 
 
I Østfold Fylkeskommune er det kun kulturminneseksjonen som har uttalelse. De sier i skriv datert 
02.10.2012 ref. 2012/7996 at de ikke har motforestillinger til utvidelse av tomten, men det er viktig at 
fredet kulturminne/steinalder boplass ikke skades.  
Den vanlige varslingsplikten ved påtreff av automatisk fredete kulturminner må etterfølges.    
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Vurdering: 
 
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset, det kreves at hensynene bak den 
bestemmelsen/planformålet det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en 
interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar 
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.  
 
Festetomta med gnr 18 bnr 7 fnr 2 er betydelig mindre i størrelse enn de aller fleste andre tomter 
innenfor reguleringsplanen for Sjøvik – Kirkeng.  
 
Kommunen ser det som riktig at også fritidsbebyggelse kan ha en hensiktsmessig størrelse og god 
planløsning med for eksempel eget soverom.  
 
For tilleggsarealet i øst kan eksisterende tomteskille være utgangspunktet for nytt 10 m bredt 
tilleggsareal. I forhold til reguleringsplanen blir dermed tilleggsarealet på ca 275 kvm.   
I nord er det 2-3 m av tomten som befinner seg utenfor det reguleringsplanen viser, og dette arealet 
anses å kunne inngå i ny hyttetomt. 
 
Høringsuttalelsene bør etterfølges og det settes vilkår til at tilbygget må plasseres på baksiden av hytta 
og fra vannet. Tilbygget kan maks være på 10 kvm bruksareal (BRA).  
Dette innebærer at reguleringsbestemmelsenes 18 % bebygd areal ikke gjelder, men kun kan utvides 
innenfor vilkår for dispensasjon. 
 
Ved søknad om tiltak for tilbygget må kravet fra kulturminnemyndigheten etterfølges.  
 
Deling av eiendommen må foretas ihht reguleringsplan og etter dispensasjon, og 
oppmålingsforretningen må utføres etter matrikkelloven.  
 
Administrasjonen ser på dette som en relativt kurant sak, og foreslår at dispensasjonssøknaden  
imøtekommes.   









 

KLAGE PÅ VEDTAK I PLAN OG UTVIKLINGSUTVALGET 13.09.2012 SAK 20/12. 
AVSLAG PÅ DISPENSASJON FOR MINDRE TILBYGG. GNR 42 BNR 1 FNR 8 - 
ØSTENSVIG 
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 12/243 // 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: FLI 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
20/12 Plan- og utviklingsutvalget 13.09.2012 
33/12 Plan- og utviklingsutvalget 06.12.2012 
 
Innstilling: 
 
Klage datert 03.10.2012 på vedtak sak 20/12 i PUV 13.09.2012 tas ikke til følge, den inneholder ikke 
nye momenter i forhold til tidligere behandling.  
Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100 m sonen, jfr. kommuneplanens arealdel  
§ 1.2 og plan- og bygningsloven § 1.8, mottatt 18.06.2012 avslås med hjemmel i 19 i plan- og 
bygningsloven. Det foreligger ikke en klar overvekt av fordeler for dispensasjon for utvidelser av 
fritidsbebyggelsen så den blir ytterligere i strid med retningslinjene.  
 
 
Plan- og utviklingsutvalget behandlet saken den 13.09.2012, sak  nr. 20/12 
 
Behandling i utvalget: 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100 m sonen, jfr. kommuneplanens arealdel § 1.2 og 
plan- og bygningsloven § 1.8, mottatt 18.06.2012 avslås med hjemmel i 19 i plan- og bygningsloven. 
Det foreligger ikke en klar overvekt av fordeler for dispensasjon for utvidelser av fritidsbebyggelsen så 
den blir ytterligere i strid med retningslinjene.  
 
 
 
Vedlegg: 
 
Klage datert 03.10.2012. 
Søknad om dispensasjon dat 18.06.2012. 
Situasjonskart, målebrevskart i 1:500. 
Tegninger av nytt tilbygg. 
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Sammendrag: 
 
Det er mottatt klage på ett vedtak i plan og utviklingsutvalget den 13.09.2012. Thor E. Sætre og 
Elisabeth Jensen klager på avslaget til sin dispensasjonssøknad for en mindre utvidelse av takoverbygg 
på sin hytte i 100 m sonen ved Aspern. Rådmann foreslår at klagen ikke tas til følge. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Eiendom:  Gnr 42 bnr 1 fnr 8, Ingeniørstranda på Østensvigneset. 
Klager:   Thor Egil Sætre, Skiferveien 12, 1784 Halden. 
Fester og klager: Elisabeth Jensen. 
 
 
Tiltaket omfatter en mindre utvidelse av en fritidsbolig hvor det tidligere er gitt dispensasjon for ett 
større vinkeltilbygg. 
 
Etter dette tilbygget er oppført søkes om ytterligere ett tilbygg, og selv om dette er lite ble det vurdert å 
være avhengig av dispensasjon.  
Under denne dispensasjonsbehandlingen var bla vurderingen at tak over inngang kan løses med ett 
mindre overbygg uten stolper, og at overbygd grillplass kan løses med enkle demonterbare 
innretninger. 
Arealbegrensningen anses allerede overskredet i forhold til gjeldende praksis i 100 m sonen, hvor også 
BYA bebygd areal legges til grunn. Takoverbygg understøttet av stolper vil gi øking av bebygd areal. 
 
 
Tidligere vedtak i PUV plan og utviklingsutvalget ble som følger: 
 
Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100 m sonen, jfr. kommuneplanens arealdel § 1.2 og 
plan- og bygningsloven § 1.8, mottatt 18.06.2012 avslås med hjemmel i 19 i plan- og bygningsloven. 
Det foreligger ikke en klar overvekt av fordeler for dispensasjon for utvidelser av fritidsbebyggelsen så 
den blir ytterligere i strid med retningslinjene.  
 
 
Klage på vedtak: 
 
Tiltakshavere og eier sier i sin klage datert 03.10.2012 at det omsøkte takoverbygget vil være til stor 
nytte, dette for å ha fottøy og yttertøy under tak. Det vil også gi vesentlig beskyttelse for utgangsdøren. 
De sier at tidligere tilbygg var for stort til å plasseres på dette stedet. 
 
De bemerker at bruksarealet blir på 86 kvm, og sier at det er feil å medregne takoverbygg og utspring i 
bebygd areal. 
 
Det vises til kommunens opplysninger om at ett takoverbygg på 1 m uten stolper kan oppføres uten 
dispensasjon, at det mangler kun 65 cm og tre stolper for det overnevnte takutspring. 
 



  Sak 33/12 
 

  
 

De sier at takutspringet medfører små endringer, det er lite til sjenanse og knapt synlig fra vassdraget.  
 
Fordelene er for dem ved tiltaket er så store at overskridelse av bestemmelsen for hyttebebyggelse bør 
kunne godkjennes. 
 
De bruker hytta året rundt og takutspringet vil være til stor nytte for å unngå snø foran inngangsdøra. 
Takutspringet er ikke ment som grillplass. 
 
De håper på en velvillig behandling av klagen. 
 
Klagen er vedlagt. 
 
 
Vurdering: 
 
De momenter som klagen inneholder anses i hovedsak å være kjent ved tidligere behandling av 
dispensasjonssøknaden.  
Størrelsen på takoverbygget vil ha en viss betydning for bruken, men som beskyttelse for en 
inngangsdør bør ett mindre tilbygg uten øking av bebygd areal være tilstrekkelig.  
Takoverbygget på baksiden blir lite synlig fra vannet, dette er også kommunens vurdering. 
Klager har beregnet bruksarealet noe mindre, dette særlig for uthus/anneks. Det er vanskelig å beregne 
bruksarealet, veggtykkelsen er avgjørende. Uthuset ble vurdert ut fra kart og har en takflate 4,5 x 5 m, 
dvs bruksarealet kan være på 15 kvm og bebygd areal på 17 kvm.  
Beregningsreglene sier at alle bygningsdeler mer enn 0,5 over terreng skal medregnes i bebygd areal, 
dvs bla terrassen og takoverbygg understøttet av stolper. Veileder grad av utnytting sier dette i § 3-4, 
bygningsdeler som stikker mer enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt 
konstruksjon/bygningsdelen skal medregnes i bebygd areal (BYA).  
Etter tidligere beregning blir bebygd areal etter tilbygg 116 kvm, og når uthuset reduseres med 5 kvm 
blir fortsatt det bebygd arealet på 111 kvm og over 95 kvm. Dette anses dermed å ha liten betydning 
for vurderingen av tiltaket. 
Det forhold at utvidelsen er liten i forhold til hva som er lovet kunne oppføres av kommunen som 
fasadeendring, anses også være kjent ved tidligere behandling. 
Ulempene ved presedensvirkning ved å tillate ytterligere utvidelser over 95 kvm er store og når det i 
tidligere dispensasjonssak er krav til å redusere terrassen, vil det være vanskelig å tillate ytterligere ett 
tilbygg. 
Klagen anses ikke å inneholde nye momenter eller avdekke forhold som bidrar til at tidligere vedtak 
ikke kan opprettholdes.     
 
Plan og bygningsloven har strenge krav til dispensasjon og sier bla. i § 19 at dette krever grunngitt 
søknad, og det kan settes vilkår for dispensasjon.  
En dispensasjon hvor arealbegrensningen ytterligere overskrides, vil kunne stride med lovens krav, ved 
at formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, forutsigbarheten reduseres og det kan få 
konsekvenser for miljøet ved flere lignende tiltak.  
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Konklusjon: 
 
Klagen tas ikke til følge og søknad om dispensasjon avslås. Plan og bygningslovens krav for å gi 
dispensasjon vil ikke bli etterfulgt, og klagen inneholder ingen momenter som fører til tidligere vedtak 
ikke kan opprettholdes. 
 
 
 














