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GAMMEL JORDKJELLER PÅ PLASSEN SKAKKESTAD 
 

12/364 08.11.2012 DS 72/12 VPMT/OLI V18 
TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET – RENSKING OG 
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REGULERINGSPLAN FOR STORE BAUEN HYTTEOMRÅDE VED ØYMARKSJØEN  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 12/303 /L12/ 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: EKR 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
1/13 Plan- og utviklingsutvalget 17.01.2013 
 
Innstilling: 
Den videre behandling av forslaget til detaljreguleringsplan for Store Bauen hyttefelt utsettes inntil 
arealanvendelsen for planområdet er behandlet i en overordnet kommuneplansammenheng. 
 
Forslaget om etablering av Store Bauen hyttefelt må i tilfelle fremmes i forbindelse med revisjonen av 
kommuneplanens arealdel. 
 
 
Vedlegg: 
Planprogram for detaljreguleringsplan for Store Bauen hyttefelt, datert 18.12.12 
 
Saksopplysninger: 
Aremark kommune har mottatt Planprogram for detaljreguleringsplan for Store Bauen hyttefelt. 
Planprogrammet er utarbeidet av Petter Mogens Lund i Areal+ på vegne av grunneier Paul Einar 
Strøm, Strøm Holding Invest AS.  
 
Bakgrunnen for planarbeidet er ønsket om å utvikle nye hyttetomter i dette området, og Aremark 
kommune har stilt krav om at slik utvikling kun kan skje i samsvar med godkjent 
detaljreguleringsplan.  
Området der hyttefeltet er tenkt, nord i kommunen, nordvest for Strømsfoss, nord for Nordre Bergtjern 
er i godkjent kommuneplan 2007-2019 avsatt til LNF-sone.  
 
Det er ønskelig med 15-17 nye tomter innenfor et planområde på ca 120 daa, og alle nye tomter vil 
ligge minst 100 meter fra Kilesjøen. Det er 12 eksisterende hytter i området, og nytt område med nye 
tomter vil være på ca 80 daa, lokalisert sør for allerede eksisterende hyttefelt.  
 
 
Vurdering: 
Som nevnt tidligere ligger ønsket planområde innenfor et område avsatt til LNF-sone i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Et av målene for områdene avsatt til LNF-sone er å ivareta viktige natur-, kulturlandskap og sikre et 
biologisk mangfold 
Strategien for å nå dette målet er å ivareta viktige natur-, kulturlandskap og sikre et biologisk mangfold 
bl.a. ved å hindre nedbygging: For LNF- områder der det ikke er gitt bestemmelser om mulighet for 



 

  
 

spredt utbygging, er bygninger/ anlegg som ikke er nødvendig for å utøve tradisjonell primærnæring i 
utgangspunktet i strid med planen. I kommuneplanen er disse områdene avsatt som LNF- områder uten 
bestemmelser om spredt utbygging. 
 
Det foreligger allerede en del eksisterende, gamle hytter i dette området, og det er fra utbyggers side 
ønsket en ytterligere utvidelse av hyttefeltene. Når det gjelder en så stor utbygging er det ønskelig fra 
kommunen at nevnte tiltak først er behandlet i en overordnet sammenheng i forbindelse med 
kommende revisjon av kommuneplanen.  
 
På bakgrunn av foranstående foreslår rådmannen at den videre behandlingen av forslaget til 
detaljreguleringplan for Store Bauen hyttefelt utsettes inntil arealanvendelsen for planområdet og 
øvrige konsekvenser av tiltaket er behandlet i en overordnet kommuneplansammenheng. Dette betyr at 
forslaget om etablering av Store Bauen hyttefelt i tilfelle må fremmes i forbindelse med revisjonen av 
kommuneplanens arealdel. 



Store Bauen hyttefelt i Aremark, PML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

              

PLANPROGRAM 
for 

Detaljreguleringsplan for 

Store Bauen hyttefelt, v/ Øymarksjøen    
 

Del av Gnr. / Bnr.: 71/10  

i  

Aremark kommune 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aremark.kommune.no/


Planprogram for Store Bauen hyttefelt i Aremark kommune Side 2 
 

Innhold: 

 

1 Bakgrunn _____________________________________________________________ 3 

2 Planprogram  __________________________________________________________ 4 

3 Områdebeskrivelse  _____________________________________________________ 5 

3.1 Beliggenhet og adkomst  _____________________________________________ 5 

4 Plansituasjon __________________________________________________________ 6 

5 Dagens situasjon _______________________________________________________ 7 

5.1 Eksisterende forhold  _______________________________________________ 7 

5.2 Naturgrunnlag _____________________________________________________ 7 

6 Planen og planforslaget __________________________________________________ 8 

6.1 Innhold og avgrensning _____________________________________________ 8 

6.2 Planprinsipper _____________________________________________________ 8 

6.3 Gjennomføring av tiltaket  ___________________________________________ 8 

6.4 Adkomst __________________________________________________________ 8 

7 Krav om konsekvensutredning av planen __________________________________ 10 

8 Informasjon, medvirkning, planprosess, anbefaling og framdrift ______________ 11 

8.1 Informasjon og medvirkning  ________________________________________ 12 

8.2 Planprosess  ______________________________________________________ 12 

8.3 Sammenlikning, sammenstilling og anbefaling  _________________________ 12 

8.4 Forslag til framdrift  _______________________________________________ 12 

  

Vedlegg: Forslag til Manus for reguleringsplankart, områdebegrensning og illustrasjoner.  

   

 

 

 

 

Forord 

Planinitiativ ble tatt Paul Einar Strøm våren 2012. Forhåndskonferanse mellom grunneier, 

Aremark kommune og oss ble holdt den 06.06.2012. Planprogrammet vil bli behandlet i Plan- 

og utviklingsutvalget i Aremark kommune høsten 2012. Planprogrammet skal etter vedtak bli 

lagt ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker i hht Plan- og bygningslovens § 4-1. Varsel om 

planoppstart og høring av planprogrammet vil skje samtidig som planprogrammet sendes på 

høring. Planprogrammet er revidert i hht dette og skal godkjennes i Aremark kommune før 

planforslag kan fremmes.   

 

Planprogrammet er utarbeidet for Paul Einar Strøm, Strøm Holding Invest AS av Petter 

Mogens Lund, arealplanlegger, mTekna i Areal+ AS. 
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1 Bakgrunn 
Bakgrunnen for planarbeidet er behovet for å utvikle nye hyttetomter i dette området. Aremark 

kommune har stilt krav om at slik utvikling bare kan skje i samsvar med godkjent 

detaljreguleringsplan.  

 

Området der hyttefeltet er planlagt v/ Øymarksjøen, er en utvidelse av hyttefeltet, som i dag 

har 12 bebygde tomter. Området er i godkjent kommuneplanens arealdel 2007 – 2019, vedtatt 

den 29.10.2009, revidert den 02.09.2010, innenfor et område - areal avsatt til LNF-sone.  

 

Hyttefeltet er lokalisert gunstig mht at det er en naturlig utvidelse mot sør, samt noe fortetting. 

Det er planlagt 15 – 17 nye tomter, som alle vil ligge minst 100 meter fra Øymarksjøen. Tiltaket 

er tilpasset både det lokale og regionale markedet. Området ligger nord i kommunen, nordvest for 

Strømsfoss. 

 
Detaljreguleringsplanen skal vise omfang og lokalisering av nye tomter, med adkomstveger, 

parkering, småbåtanlegg, badeplass, annen infrastruktur, landbruk/skogbruk/natur og 

grøntstruktur. Det er planlagt avsatt hensynssone rundt Nordre Bergjern. 
 
Planarbeidet vil varslet med brev til berørte rettighetshavere, naboer og myndigheter ved brev 

samtidig med høring av dette planprogrammet, trolig i nov. - des. 2012. Planarbeidet vil også bli 

kunngjort med annonse i HA, Halden Arbeiderblad, på hjemmesiden til Aremark kommune og 

Areal+ AS, www.arealpluss.no. 

 

Forslaget til planprogram er utarbeidet av Areal+ AS v/ Petter Mogens Lund. Aremark kommune 

har vært orientert om arbeidet med detaljreguleringsplanen og planprogrammet med 

forhåndskonferanse / oppstartsmøte den 06.06.2011.  

 
Planområde. 

http://www.arealpluss.no/
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2 Planprogram 
 

Plan- og bygningsloven har slike regler for bruk av planprogram – ved varsel om oppstart: 

 

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart 

utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre 

rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget 

for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke 

alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. 

Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten. 

[Plan- og bygningsloven § 4-1] 

 
 

 

Naturmangfoldslovens § 8 - § 12 vil bli lagt til grunn i planarbeidene. det vil bli tatt hensyn til 

kjent kunnskap, biologisk mangfold, friluftsliv og andre relevante interesser. 

 

 
Foto. Store Bauen har en fin badeplass i dag.
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3 Områdebeskrivelse 
 

3.1 Beliggenhet og adkomst. 

Hytteområdet Store Bauen ligger ved Øymarksjøen, rett nord / nordvest for Strømsfoss. 

Adkomst fra hytteveg/skogsveg med eksisterende avkjørsel, øst for Fv.125. Eksisterende 

avkjørsel med god frisikt i kryss med fylksveg ved Nordre Bergtjern.   

 

Området består av skog med hogstflate, impediment, fjell i dagen, noe myr, bekk og hytte-/ 

skogsveg. Området har mindre kulturlandskapsinteresser / landskapsbildeinteresser. 

Planområdet ligger på kote 100 - 120 moh. Hyttefeltet vil ligge godt skjermet i bunnen av 

landskapsrommet og med en vegetasjonsskjerm mot Øymarksjøen.  

  

Eiendommen som vil bli berørt er: Gnr. 71 / Bnr. 10: Grunneier er Paul Einar Strøm, Strøm, 

1798 Aremark. 

 

Kartet over viser planområdet sin beliggenhet – utsnitt fra kommuneplanens arealdel   

Planområdet er totalt på ca. 120 dekar og er planlagt med hensynssone langs Nordre Bergtjern 

og med vegetasjonsskjerm mot Øymarksjøen. Hytteområdet Store Bauen har 12 eksisterende 

bebygde hyttetomter i dag.  
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4 Plansituasjon 
 

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-sone.  Det er 12 eksisterende tomter for 

fritidsbebyggelse, som er bebygd med hytter og uthus. 
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5 Dagens situasjon 
 

5.1 Eksisterende forhold. 

Det er i dag kun hyttebebyggelse, 12 stk. i planområdet. Området er skogsgrunn med 

hogstflater i dag.  

5.2 Naturgrunnlag 

Hovedforekomsten i planområdet består av skogsområder og noe impediment. Ingen dyrka 

mark blir berørt.  
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6 Planen og planforslaget 
 

6.1 Innhold og avgrensning 

Detaljreguleringsplanen vil omfatte plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, evt. 

konsekvensutredninger, ROS-analyse og illustrasjoner. 

 

6.2 Planprinsipper 

Det tas sikte på at planområdet reguleres etter disse prinsipper: 

 

 Vei med eksisterende adkomst fra fylkesveg 124. 

 Hensyn til friluftslivsinteresser. 

 Hensyn til naturverdier, naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsprinsippet og § 9 om 

føre-var-prinsippet. 

 Flomfare. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Buffersone og hensynssone langs Øymarksjøen og Nordre bergtjern, med 

vegetasjonsbelte i kanten av sjøen og tjernet.  

 
6.3 Gjennomføring av tiltaket 

 Ønsket nytt hytteområde er vist i kartutsnitt og er på ca. 80 dekar og er lokalisert på 

Store Bauen, sør for eksisterende hyttefelt og sør for Øymarksjøen.  

 
 

6.4 Adkomst 

Adkomst fra fylkesveg 124.   

 

 
Eksisterende adkomst, med god sikt i begge retninger, vil bli benyttet. 
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Kryss med fylkesvegen, sikt mot nord. 

 

 
Kryss med fylkesvegen, sikt mot sør.
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7. Krav om konsekvensutredning av planen 
 

Bestemmelsene om konsekvensutredninger av juni 2009 innebærer at konsekvensutredning 

skal integreres i arealplanleggingen for saker som avgjøres gjennom plan. Krav til 

konsekvensutredning for arealplaner skal fastlegges gjennom innledende behandling av 

forslag til planprogram.   

 

I følge forskriftens § 3 bokstav d) skal detaljreguleringer som innebærer endringer av 

kommuneplan eller områderegulering vurderes etter forskriften § 4. Kriteriene er gjengitt 

nedenfor og gitt vår vurdering av konfliktgrad. 

 

Konsekvensene av planen skal utredes dersom de er i konflikt med følgende tema: 

§ 4. Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn 

Konflikt Ikke 

konflikt 
a) er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle 

landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet, 

midlertidig vernet eller fredet eller foreslått vernet eller fredet, eller hvor det 

finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner 

som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde. 

1)   

b)  er lokalisert i eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområder 

eller utgjør en trussel mot truede naturtyper, truede arter eller deres 

leveområder, mot prioriterte arter eller deres funksjonsområder, mot utvalgte 

naturtyper, eller mot andre områder som er særlig viktige for naturens 

mangfold. 

   

c)  er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av 

friluftsliv, herunder markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som 

ikke er avsatt til utbyggingsformål eller i overordnede grønnstrukturer og 

viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen eller tiltaket kommer i 

konflikt med friluftslivsinteresser,  

 
 

d) kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske 

retningslinjer gitt i medhold plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 

eller statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale 

planbestemmelser gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71, 

 
 

e) kan komme i konflikt med utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er 

lokalisert i reindriftens særverdiområder eller minimumsbeiter og kan komme i 

konflikt med reindriftsinteresser, eller på annen måte kan komme i konflikt 

med reindriftens arealbehov,  

 
 

f) innebærer større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftslivsområder 

eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for 

landbruksvirksomhet, 

   

g) gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy belastning av 

luftforurensning, støy eller lukt, eller kan føre til vesentlig forurensning til 

jord, vann eller sedimenter, eller kan føre til vesentlig økning av utslipp av 

klimagasser, eller kan føre til vesentlig stråling, 

   

h) medfører risiko for alvorlige ulykker, ras, skred og flom, 
   

i) kan få konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i 

befolkningen,  
 

j) kan få vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til 

uteområder, bygninger og tjenester,  
 

k) kan få vesentlige miljøvirkninger i en annen stat.  
 

 

 

1) Haldenvassdraget er varig vernet, slik at avrenning til Øymarksjøen og Aremarksjøen 

vil bli kontrollert. Utredningsbehovet vil bli undersøkt. Hensynssonen langs sjøen 



Planprogram for Store Bauen hyttefelt i Aremark kommune Side 11 
 

dokumenters ved hjelp av analyser og fotodokumentasjon, samt bruk av kjent litteratur 

og dokumenter.     

     

Tiltaket vil ikke få konsekvenser for kulturlandskapet.  

 

Vi mener planforslaget ikke fører til konsekvenser etter kriteriene i tabellen over. Vi mener i 

tillegg det bør legges vekt på at arealdisponeringen fastsettes en detaljreguleringsplan og 

derfor bør regulering av tiltaket kunne tas opp til behandling, selv om arealdisponeringen ikke 

er i samsvar med kommuneplanens arealdel, LNF-sone.  

 

 

 

8 Informasjon, medvirkning, planprosess, anbefaling og framdrift 
 

8.1  Informasjon og medvirkning 

[Etter KU-forskriften skal planprogrammet inneholde en beskrivelse av opplegg for offentlig 

informasjon og medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt.] 

 

Det er 9 hytteeiendommer som er direkte naboer til hyttefeltet. Området ligger i for øvrig i 

god avstand fra annen bebyggelse. Informasjonsmateriale vil bli tilgjengelig på servicetorget 

på rådhuset i Aremark.  Åpen planprosess med medvirkning på vanlig måte i plansaker.   

 

Planprogrammet vil bli sendt ut på høring til offentlige etater og naboer i henhold til 

adresseliste. Det vil ikke bli arrangert åpent møte i forbindelse med planarbeidet. 

 

8.2 Planprosess 

Nedenfor er vist prinsippet i forbindelse med reguleringsplanprosessen. 

Ide
Forhånds-

konferanse
Varsel

Utarbeide

planforslag

Saks-

behandling

1. gang

Saks-

behandling

2. gang

Planforut-

setninger 

Gi tidlig 

tilbake-

melding

Offentlig 

ettersyn

Stadfestet 

plan
KOMMUNEN

FORSLAGSSTILLER

REGIONALE MYNDIGHETER

NABOER, BERØRTE INTERESSER

SE 50-013 SE 50-014

 

 

Generell planprosess med planprogram, høring og vedtak.  
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Planprosess i denne plansaken: 

06.06.2012 Oppstartsmøte. 

Jan. 2013 Planprogram behandles i Plan- og utviklingsutvalget.  

Jan. 2013 Planprogram sendes på høring og varsel om oppstart av planarbeidene.  

Vår 2013 Revidert planprogram sendes til kommunen for behandling 

Vår 2013 Planprogram til godkjenning av Plan- og utviklingsutvalget.  

Mars 2013 Planforslag fremmes. 

 

 

 8.3 Sammenlikning, sammenstilling og anbefaling  

På grunnlag av de gjennomførte konsekvensvurderingene vil de samlede konsekvensene bli 

beskrevet.  I tillegg vil de viktigste virkningene og forskjellene mellom eventuelle alternativer 

med ulikt antall nye tomter, bli omtalt både i verbal og visuell form. Det skal gjøres rede for 

hvordan alternativene sikrer måloppnåelse i forhold til målsettinger og ressursutnyttelse.  

På grunnlag av det som kommer frem i planarbeidene, i vurderinger av konsekvenser og 

sammenstillingen av alternativene, vil tiltakshaver komme med sin anbefaling for valg av 

alternativ. Anbefalingen skal grunngis.       

 

 

8.4 Forslag til framdrift 

 

FASE: Milepel: 

innledende møte i Aremark kommune 06.06 2012 

Befaringer og møter, prinsippavklaringer  Juni 2012 

Analyser og planskisser Sept. – des. 2012 

Planprogram med behandling i kommunen,  Des. 2012 – jan. 2013 

Kunngjøring om oppstart av planarbeid, brev til 

berørte/planmyndigheter, høring av planprogram  

Vår 2013 

Skissering reguleringsplan, gjennomgang av oppdragsgiver Vår 2013 

Gjennomgang av innkomne merknader - justering Vår 2013 

Planprogrammet revidert og sendt Aremark kommune  Vår 2013 

Planprogrammet til godkjenning i kommunen Mars - april 2013 

ROS-analyse Mars. 2013 

Planforslag m/bestemmelser, oversendelse til kommunen   Mars 2013 

Behandling av planforslag i kommunen April 2013 

Offentlig ettersyn Mai – juni 2013 

Godkjenning av forslag til detaljreguleringsplan m/ vedlegg Juni – august 2013 

Arkivering av godkjent plan August - september 2013 

 

 



 

REGULERINGSPLAN FOR VÅLA HYTTEOMRÅDE VED KILESJØEN  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 12/304 /L12/ 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: EKR 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
2/13 Plan- og utviklingsutvalget 17.01.2013 
 
Innstilling: 
Den videre behandlingen av forslaget til detaljreguleringsplan for Våla hyttefelt utsettes inntil 
arealanvendelsen for planområdet er behandlet i en overordnet kommuneplansammenheng. 
 
Forslaget om etablering av Våla hyttefelt må i tilfelle fremmes i forbindelse med revisjonen av 
kommuneplanens arealdel.  
 
 
Vedlegg: 
Planprogram for detaljreguleringsplan for Våla hyttefelt, datert 06.12.12 
 
Saksopplysninger: 
Aremark kommune har mottatt Planprogram for detaljreguleringsplan for Våla hyttefelt. 
Planprogrammet er utarbeidet av Petter Mogens Lund i Areal+ på vegne av grunneier Paul Einar 
Strøm, Strøm Holding Invest AS.  
 
Bakgrunnen for planarbeidet er ønsket om å utvikle nye hyttetomter i dette området, og Aremark 
kommune har stilt krav om at slik utvikling kun kan skje i samsvar med godkjent 
detaljreguleringsplan.  
Området der hyttefeltet er tenkt, nord i kommunen, vest for Strømsfoss, ved Kilesjøen, er i godkjent 
kommuneplan 2007-2019 avsatt til LNF-sone.  
 
Det er ønskelig med 14-15 nye tomter innenfor et planområde på ca 180 daa, og alle nye tomter vil 
ligge minst 100 meter fra Kilesjøen. Det er ni eksisterende hytter i området, og nye tomter vil være en 
naturlig utvidelse mot nord, samt noe fortetting.  
 
Vurdering: 
Som nevnt tidligere ligger ønsket planområde innenfor et område avsatt til LNF-sone i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Et av målene for områdene avsatt til LNF-sone er å ivareta viktige natur-, kulturlandskap og sikre et 
biologisk mangfold 
Strategien for å nå dette målet er å ivareta viktige natur-, kulturlandskap og sikre et biologisk mangfold 
bl.a. ved å hindre nedbygging: For LNF- områder der det ikke er gitt bestemmelser om mulighet for 
spredt utbygging, er bygninger/ anlegg som ikke er nødvendig for å utøve tradisjonell primærnæring i 
utgangspunktet i strid med planen. I kommuneplanen er disse områdene avsatt som LNF- områder uten 
bestemmelser om spredt utbygging. 
 
Det foreligger allerede en del eksisterende, gamle hytter i dette området, og det er fra utbyggers side 
ønsket en ytterligere utvidelse av hyttefeltet. Når det gjelder en så stor utbygging er det ønskelig fra 
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kommunen at nevnte tiltak først er behandlet i en overordnet sammenheng i forbindelse med 
kommende revisjon av kommuneplanen.  
 
På bakgrunn av foranstående foreslår rådmannen at den videre behandlingen av forslaget til 
detaljreguleringplan for Våla hyttefelt utsettes inntil arealanvendelsen for planområdet og øvrige 
konsekvenser av tiltaket er behandlet i en overordnet kommuneplansammenheng.  
Dette betyr at forslaget om etablering av Våla hyttefelt i tilfelle må fremmes i forbindelse med 
revisjonen av kommuneplanens arealdel.  
 
 



Våla hyttefelt i Aremark, PML 
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http://www.aremark.kommune.no/
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Innhold: 

 

1 Bakgrunn _____________________________________________________________ 3 

2 Planprogram  __________________________________________________________ 4 

3 Områdebeskrivelse  _____________________________________________________ 5 

3.1 Beliggenhet og adkomst  _____________________________________________ 5 

4 Plansituasjon __________________________________________________________ 6 

5 Dagens situasjon _______________________________________________________ 6 

5.1 Eksisterende forhold  _______________________________________________ 6 

5.2 Naturgrunnlag _____________________________________________________ 6 

6 Planen og planforslaget __________________________________________________ 6 

6.1 Innhold og avgrensning _____________________________________________ 6 

6.2 Planprinsipper _____________________________________________________ 7 

6.3 Gjennomføring av tiltaket  ___________________________________________ 8 

6.4 Adkomst __________________________________________________________ 8 

7 Krav om konsekvensutredning av planen ___________________________________ 8 

8 Informasjon, medvirkning, planprosess, anbefaling og framdrift ______________ 10 

8.1 Informasjon og medvirkning  ________________________________________ 11 

8.2 Planprosess  ______________________________________________________ 11 

8.3 Sammenlikning, sammenstilling og anbefaling  _________________________ 11 

8.4 Forslag til framdrift  _______________________________________________ 11 

  

Vedlegg: Forslag til manus for reguleringsplankart, områdebegrensning og illustrasjoner.  

   

 
Foto: Eksisterende hytter sett mot nord, fra småbåtbrygga  
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Forord 
Planinitiativ ble tatt Paul Einar Strøm våren 2012. Forhåndskonferanse mellom grunneier, 

Aremark kommune og oss ble holdt den 06.06.2012. Planprogrammet vil bli behandlet i Plan- 

og utviklingsutvalget i Aremark kommune høsten 2012. Planprogrammet skal etter vedtak bli 

lagt ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker i hht Plan- og bygningslovens § 4-1. Varsel om 

planoppstart og høring av planprogrammet vil skje samtidig som planprogrammet sendes på 

høring. Planprogrammet er revidert i hht dette og skal godkjennes i Aremark kommune før 

planforslag kan fremmes.   

 

Planprogrammet er utarbeidet for Paul Einar Strøm, Strøm Holding Invest AS av Petter 

Mogens Lund, arealplanlegger, mTekna. 

       

 
Foto: Sett fra eksisterende hyttetomt og nordover mot planlagt småbåtanlegg i en vik i øst.  

 

 

1 Bakgrunn 
Bakgrunnen for planarbeidet er behovet for å utvikle nye hyttetomter i dette området. Aremark 

kommune har stilt krav om at slik utvikling bare kan skje i samsvar med godkjent 

detaljreguleringsplan.  

 

Området der hyttefeltet er planlagt v/ Kilesjøen, er i godkjent kommuneplanens arealdel 2007 

– 2019, vedtatt den 29.10.2009, revidert den 02.09.2010, innenfor et område - areal avsatt til 

LNF-sone.  
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Hyttefeltet er lokalisert gunstig mht at det er en naturlig utvidelse mot nord, samt noe fortetting. 

Det er planlagt 8 nye tomter, hvor de 3 som vil ligge nærmest Kilesjøen, er foreslått med 

byggegrense 100 meter fra Kilesjøen. Tiltaket er tilpasset både det lokale og regionale markedet. 

Området ligger nord i kommunen, vest for Strømsfoss. 

 
Detaljreguleringsplanen skal vise omfang og lokalisering av nye tomter, med adkomstveger,  

småbåtanlegg, annen infrastruktur med trafo og vannposter, turveg, landbruk/skogbruk/natur og 

grøntstruktur. Det er planlagt avsatt hensynssone langs sjøen. 
 
Planarbeidet vil bli varslet med brev til berørte rettighetshavere, naboer og myndigheter ved brev 

samtidig med høring av dette planprogrammet, trolig i nov. - des. 2012. Planarbeidet vil også bli 

kunngjordt med annonse i HA, Halden Arbeiderblad, på hjemmesiden til Aremark kommune og 

Areal+ AS, www.arealpluss.no. 

 

Forslaget til planprogram er utarbeidet av Areal+ AS v/ Petter Mogens Lund. Aremark kommune 

har vært orientert om arbeidet med detaljreguleringsplanen og planprogrammet med 

forhåndskonferanse / oppstartsmøte den 06.06.2011.  

 

 

2 Planprogram 
 

Plan- og bygningsloven har slike regler for bruk av planprogram – ved varsel om oppstart: 

 

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart 

utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre 

rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget 

for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke 

alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. 

Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten. 

[Plan- og bygningsloven § 4-1] 

 
 

Naturmangfoldslovens § 8 - § 12 vil bli lagt til grunn i planarbeidene.  

http://www.arealpluss.no/
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3 Områdebeskrivelse 
 

3.1 Beliggenhet og adkomst. 

Hytteområdet Våla ligger ved Kilesjøen, rett vest for Strømsfoss. Adkomst fra skogsveg med 

eksisterende avkjørsel, vest for Fv.125 og nord for Fv. 843. Eksisterende avkjørsel med god 

frisikt i kryss med fylkesveg 843 ved Slora vest for Strømsfoss. Kilesjøen er en arm sørover fra 

Øymarksjøen i Aremark kommune.  

 

Området består av skog med hogstflate, impediment, fjell i dagen, noe myr og skogsveg. 

Området har mindre kulturlandskapsinteresser / landskapsbildeinteresser. Planområdet ligger 

på kote 119 - 130 moh. Hyttefeltet vil ligge godt skjermet i bunnen av landskapsrommet og 

med en vegetasjonsskjerm mot Kilesjøen.  

  

Eiendommen som vil bli berørt er: 

Gnr. 71/Bnr. 3 og 4:   Grunneier er Paul Einar Strøm, Strøm, 1798 Aremark. 

 

Kartet over viser planområdet sin beliggenhet – utsnitt fra kommuneplanens arealdel   

  

 

Planområdet er totalt på ca. 70 dekar og er planlagt med hensynssone langs Kilesjøen, med 

vegetasjonsskjerm mot sjøen. Hytteområdet Våla har 9 eksisterende bebygde hyttetomter i 

dag. Planlagt utvidelse,  med 8 tomter, er mot nord. 
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4 Plansituasjon 
 

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-sone. De 9 eksisterende hyttetomtene 

ligger vakkert til i skogbrynet og med naturtilpasset strandsone.  

 

 

 

5 Dagens situasjonh 
 

5.1 Eksisterende forhold. 

Det er i dag kun hyttebebyggelse i planområdet. Et gårdsbruk ligger på andre siden av 

Kilesjøen. Området er skogsgrunn med tømmervelteplasser i dag.  

 

 

 

5.2 Naturgrunnlag 

Hovedforekomsten i planområdet består av skogsområder og noe impediment. Ingen dyrka 

mark blir berørt.  

 

 

6 Planen og planforslaget 
 

6.1 Innhold og avgrensning 

Detaljreguleringsplanen vil omfatte plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, evt. 

konsekvensutredninger, Risiko- og sårbarhetsanalyse - ROS-analyse og illustrasjoner. 
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6.2 Planprinsipper 

Det tas sikte på at planområdet reguleres etter disse prinsipper: 

 

 Vei med eksisterende adkomst fra fylkesveg 124. 

 Hensyn til friluftslivsinteresser. 

 Hensyn til naturverdier, naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsprinsippet og § 9 om 

føre-var-prinsippet. 

 Flomfare. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Buffersone og hensynssone langs Kilesjøen, med vegetasjonsbelte i kanten av sjøen.  

 

 
Planskisse for 8 nye tomter for frittliggende fritidsbebyggelse. 
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6.3 Gjennomføring av tiltaket 

 Ønsket nytt hytteområde er vist i kartutsnitt og er på ca. 100 dekar og er lokalisert på 

Våla, nord for eksisterende hyttefelt og øst for Kilsjøen.  

 
 

6.4 Adkomst 

Adkomst fra fylkesveg 843 ved Slora og videre fra fylkesveg 124.   

 

 

 

 
 

7. Krav om konsekvensutredning av planen 
Bestemmelsene om konsekvensutredninger av juni 2009 innebærer at konsekvensutredning 

skal integreres i arealplanleggingen for saker som avgjøres gjennom plan. Krav til 

konsekvensutredning for arealplaner skal fastlegges gjennom innledende behandling av 

forslag til planprogram.   
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I følge forskriftens § 3 bokstav d) skal detaljreguleringer som innebærer endringer av 

kommuneplan eller områderegulering vurderes etter forskriften § 4. Kriteriene er gjengitt 

nedenfor og gitt vår vurdering av konfliktgrad. 

 

Konsekvensene av planen skal utredes dersom de er i konflikt med følgende tema: 

§ 4. Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn 

Konflikt Ikke 

konflikt 
a) er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle 

landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet, 

midlertidig vernet eller fredet eller foreslått vernet eller fredet, eller hvor det 

finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner 

som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde. 

1)   

b)  er lokalisert i eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområder 

eller utgjør en trussel mot truede naturtyper, truede arter eller deres 

leveområder, mot prioriterte arter eller deres funksjonsområder, mot utvalgte 

naturtyper, eller mot andre områder som er særlig viktige for naturens 

mangfold. 

   

c)  er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av 

friluftsliv, herunder markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som 

ikke er avsatt til utbyggingsformål eller i overordnede grønnstrukturer og 

viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen eller tiltaket kommer i 

konflikt med friluftslivsinteresser,  

 
 

d) kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske 

retningslinjer gitt i medhold plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 

eller statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale 

planbestemmelser gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71, 

 
 

e) kan komme i konflikt med utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er 

lokalisert i reindriftens særverdiområder eller minimumsbeiter og kan komme i 

konflikt med reindriftsinteresser, eller på annen måte kan komme i konflikt 

med reindriftens arealbehov,  

 
 

f) innebærer større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftslivsområder 

eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for 

landbruksvirksomhet, 

   

g) gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy belastning av 

luftforurensning, støy eller lukt, eller kan føre til vesentlig forurensning til 

jord, vann eller sedimenter, eller kan føre til vesentlig økning av utslipp av 

klimagasser, eller kan føre til vesentlig stråling, 

   

h) medfører risiko for alvorlige ulykker, ras, skred og flom, 
   

i) kan få konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i 

befolkningen,  
 

j) kan få vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til 

uteområder, bygninger og tjenester,  
 

k) kan få vesentlige miljøvirkninger i en annen stat.  
 

 

 

1) Haldenvassdraget er varig vernet, slik at avrenning til Kilesjøen, Øymarksjøen og 

Aremarksjøen vil bli kontrollert. Utredningsbehovet vil bli undersøkt. Hensynssonen 

langs sjøen dokumenters ved hjelp av analyser og fotodokumentasjon, samt bruk av 

kjent litteratur og dokumenter.     

     

Tiltaket vil ikke få konsekvenser for kulturlandskapet.  

 

Vi mener planforslaget ikke fører til konsekvenser etter kriteriene i tabellen over. Vi mener i 

tillegg det bør legges vekt på at arealdisponeringen fastsettes en detaljreguleringsplan og 
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derfor bør regulering av tiltaket kunne tas opp til behandling, selv om arealdisponeringen ikke 

er i samsvar med kommuneplanens arealdel, LNF-sone.  

 

 
Foto: Kilesjøen sett nordover med eksisterende hytte bak trærne til høyre. 

 

 

 

 

8 Informasjon, medvirkning, planprosess, anbefaling og framdrift 
 

8.1  Informasjon og medvirkning 

[Etter KU-forskriften skal planprogrammet inneholde en beskrivelse av opplegg for offentlig 

informasjon og medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt.] 

 

Det er 9 hytteeiendommer som er direkte naboer til hyttefeltet. Området ligger i for øvrig i 

god avstand fra annen bebyggelse. Informasjonsmateriale vil bli tilgjengelig på servicetorget 

på rådhuset i Aremark.  Åpen planprosess med medvirkning på vanlig måte i plansaker.   

 

Planprogrammet vil bli sendt ut på høring til offentlige etater og naboer i henhold til 

adresseliste. Det vil ikke bli arrangert åpent møte i forbindelse med planarbeidet. 

 

 

8.2 Planprosess 

Nedenfor er vist prinsippet i forbindelse med reguleringsplanprosessen. 

 

Generell planprosess med planprogram, høring og vedtak.  
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Ide
Forhånds-

konferanse
Varsel

Utarbeide

planforslag

Saks-

behandling

1. gang

Saks-

behandling

2. gang

Planforut-

setninger 

Gi tidlig 

tilbake-

melding

Offentlig 

ettersyn

Stadfestet 

plan
KOMMUNEN

FORSLAGSSTILLER

REGIONALE MYNDIGHETER

NABOER, BERØRTE INTERESSER

SE 50-013 SE 50-014

 

Planprosess i denne plansaken: 

06.06.2012 Oppstartsmøte. 

Jan. 2013 Planprogram behandles i Plan- og utviklingsutvalget.  

Jan. 2013 Planprogram sendes på høring og varsel om oppstart av planarbeidene.  

Vår 2013 Revidert planprogram sendes til kommunen for behandling 

Vår 2013 Planprogram til godkjenning av Plan- og utviklingsutvalget.  

Mars 2013 Planforslag fremmes. 

 

 

 

 8.3 Sammenlikning, sammenstilling og anbefaling  

På grunnlag av de gjennomførte konsekvensvurderingene vil de samlede konsekvensene bli 

beskrevet.  I tillegg vil de viktigste virkningene og forskjellene mellom eventuelle alternativer 

med ulikt antall nye tomter, bli omtalt både i verbal og visuell form. Det skal gjøres rede for 

hvordan alternativene sikrer måloppnåelse i forhold til målsettinger og ressursutnyttelse.  

På grunnlag av det som kommer frem i planarbeidene, i vurderinger av konsekvenser og 

sammenstillingen av alternativene, vil tiltakshaver komme med sin anbefaling for valg av 

alternativ. Anbefalingen skal grunngis.       

 

8.4 Forslag til framdrift 

FASE: Milepel: 

innledende møte i Aremark kommune 06.06 2012 

Befaringer og møter, prinsippavklaringer  Juni 2012 

Analyser og planskisser Sept. – des. 2012 

Planprogram med behandling i kommunen  Des. 2012 – jan. 2013. 

Kunngjøring om oppstart av planarbeid, brev til 

berørte/planmyndigheter, høring av planprogram  

Vår 2013 

Skissering reguleringsplan, gjennomgang av oppdragsgiver Vår 2013 

Gjennomgang av innkomne merknader - justering Vår 2013 

Planprogrammet revidert og sendt Aremark kommune  Vår 2013 

Planprogrammet til godkjenning i kommunen Mars - april 2013 

ROS-analyse Mars. 2013 
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Planforslag m/bestemmelser, oversendelse til kommunen   Mars 2013 

Behandling av planforslag i kommunen April 2013 

Offentlig ettersyn Mai – juni 2013 

Godkjenning av forslag til detaljreguleringsplan m/ vedlegg Juni – august 2013 

Arkivering av godkjent plan August - september 2013 

 

 


