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 Orientering fra miljøverndepartementet – om unntak for landbrukstiltak i 
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MØTE I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALGET DEN 04.04.2013.  
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ETABLERING AV BRYGGEANLEGG - GNR 32 BNR 9 - MO HYTTEFELT  
 
13/404 12.03.2013 DS 10/13 VPMT//FLI GNR 8/3-25 

TILLTATELSE FOR TILBYGG AV TERRASSE PÅ FRITIDSBOLIG – GNR 8 BNR 3 
FNR 25 – SKJULSTAD 

 



 

PLANPROGRAM OG DETALJREGULERING - FOSBY SENTRUM.  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 12/96 /L12/ 
 
Sektor: RÅDMANN        
 
Saksbehandler: STK 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
2/12 Plan- og utviklingsutvalget 01.03.2012 
31/12 Kommunestyret 14.06.2012 
28/12 Plan- og utviklingsutvalget 08.11.2012 
10/13 Plan- og utviklingsutvalget 04.04.2013 
 
Innstilling: 
Planprogram for kommunedelplan Fosby sentrum og detaljregulering Fosby sentrum I, vedtas, jf. Plan/ 
og bygningsloven §4-1 .  
 
Samtidig med kunngjøring om vedtak av planprogrammet skal det varsles oppstart av arbeid med 
kommunedelplan og detaljregulering etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven.   
 
 
 
 
 
Plan- og utviklingsutvalget behandlet saken den 01.03.2012, sak  nr. 2/12 
 
Behandling i utvalget: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Det skal startes opp arbeid med en områderegulering av Fosby – sentrum.  Dette gjelder området fra 
Furulund og idrettsbanen i nord, langs fylkesvei 21, ned til Aremark sjøen, og boligfelter og 
bebyggelse sørover til og med Fladebyåsen boligområde. 
 
Reguleringsarbeidet beskrives nærmere i et planprogram som omhandler innhold i reguleringsplanen 
og beskrivelse av reguleringsformål. 
 
Oppstart av arbeidet med planprogram og områdereguleringsplan for Aremark sentrum kunngjøres i 
henhold til bestemmelse i Plan og bygningsloven. 
 
 
Kommunestyret behandlet saken den 14.06.2012, sak  nr. 31/12 
 
Behandling i utvalget: 
Repr. Alf Ulven (H) fremmet følgende forslag: 

Kommunestyret utsetter å igangsette reguleringsplan for Aremark sentrum inntil Aremark 
kommune har tilfredsstillende økonomi som er overskudd på driftsregnskapet. 
 

Ved alternativ votering mellom plan- og utviklingsutvalgets innstilling og repr. Alf Ulvens forslag ble 
plan- og utviklingsutvalgets innstilling vedtatt med 11 stemmer mot 6 stemmer avgitt for repr. Alf 
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Ulvens forslag (Alf Ulven, H; Solveig Toft, V; Benedicte Bakken, V; Cindy Engebretsen, KrF; Tore 
Johansen, KrF og Harald Smaadahl, KrF). 
 
Vedtak: 
Det skal startes opp arbeid med en områderegulering av Fosby – sentrum.  Dette gjelder området fra 
Furulund og idrettsbanen i nord, langs fylkesvei 21, ned til Aremark sjøen, og boligfelter og 
bebyggelse sørover til og med Fladebyåsen boligområde. 
 
Reguleringsarbeidet beskrives nærmere i et planprogram som omhandler innhold i reguleringsplanen 
og beskrivelse av reguleringsformål. 
 
Oppstart av arbeidet med planprogram og områdereguleringsplan for Aremark sentrum kunngjøres i 
henhold til bestemmelse i Plan og bygningsloven. 
 
 
Plan- og utviklingsutvalget behandlet saken den 08.11.2012, sak  nr. 28/12 
 
Behandling i utvalget: 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Forslag til planprogram for områderegulering Fosby – sentrum, Aremark kommune, legges ut på 
offentlig ettersyn samtidig med varsling av oppstart av arbeidet med områdereguleringsplanen for  
Fosby – sentrum, Aremark kommune.  
 
 
 
Vedlegg: 

1. Planprogram, versjon 25.02.2013 
2. Vedlegg 1 til planprogrammet: Oppsummering av innspill og uttalelser 
3. Vedlegg 2 til planprogrammet: Temakart 
 

 
Saksopplysninger: 
Plan- og utviklingsutvalget og kommunestyret har i vedtak av hhv. 01.03.2012 og 14.06.2012 vedtatt 
at det skal startes arbeid med en områderegulering av Fosby sentrum. Reguleringsarbeidet skal 
beskrives nærmere i et planprogram, jfr Plan- og bygningsloven.  
I møte 08.11.2012 fattet Plan- og utviklingsutvalget vedtak i sak 28/12 om å legge forslag til 
planprogram ut på offentlig ettersyn.  
 
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet ble gjort i Halden Arbeiderblad samt på kommunens nettside 
19.11.2012. Berørte regionale myndigheter, kommunens barnerepresentant og andre berørte parter ble 
varslet med brev eller epost. Frist for uttalelse var 15.01.2013.  
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Melding med forslag til program har vært på offentlig høring i perioden 19.11.2012-15.01.2013. Det 
kom 10 formelle uttalelser til den offentlige høringen og innspillsfasen.  
 
For kommuneplaner og reguleringsplaner som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn, skal det 
som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Det 
reviderte planprogrammet gjelder derfor for både utarbeidelsen av kommunedelplan og 
detaljregulering.  
 
Om innspill og uttalelser og endring av plantyper. 
I varselperioden kom det opplysninger fra kulturminnemyndighetene om krav om arkeologiske 
registreringer i hele reguleringsplanplanområdet og en forventet høy tetthet av eldre kulturminner. 
Arbeidet ble estimert til arbeidsforbruk 26 uker og 1 dag med registreringer, 13 uker med 
sammenstilling av resultater og utarbeiding av registreringsrapport samt kostnader for 15 14C-prøver 
for datering. Estimerte kostnader er ca. 2 millioner kroner inkludert anleggsfører. Ved funn av 
steinalderboplasser vil kostnadene kunne øke med ca. 1 million kroner for hver boplass.  
 
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner gjelder etter kulturminneloven §9 en undersøkelsesplikt for 
automatisk fredede kulturminner i hele planområdet før et planforslag sendes ut på offentlig ettersyn. 
Denne plikten gjelder ikke for kommuneplaner eller kommunedelplaner, jf. Riksantikvarens veileder 
Kulturminner, kulturmiljøer og landskap Plan- og bygningsloven. Dette har medført at valg av 
plantype har blitt endret. Formannskapet og plan- og utviklingsutvalget fikk informasjon om eventuell 
endring i møter 11.01.2013 og 28.01.2013. Regionale myndigheter ble varslet om vurdering av endring 
av plantyper 20.12.2013 og har dermed hatt mulighet for å uttale seg i varselperioden om endring av 
plantyper.  
 
Ved endring av plantyper kan i dette tilfelle det reviderte planprogrammet vedtas. Varsling om 
oppstart av planarbeidet må gjennomføres på nytt. Det tilstrebes å ikke forsinke planprosessen 
vesentlig.    
 
For å sikre styrking av sentrumskjernene og legge til rette for en snarlig gjennomføring/ tilrettelegging 
for utvikling av sentrumskjernene og områder rundt disse, utarbeides en detaljregulering for kjernen i 
kommunedelplanområdet. Detaljreguleringen skal avklare arealbruk og tiltak innenfor 
reguleringsplanområdet slik at detaljreguleringen når den blir vedtatt, gir tilstrekkelig grunnlag for 
byggesaksbehandling.  
 
Miljøverndepartementets Veileder om reguleringsplaner inngår i departementets samlede veiledning 
til plan- og bygningsloven 2008. I kapittel 2.8.1 i veilederen omtales samkjøring av prosessene for 
kommunedelplan og reguleringsplan når reguleringsplan utgjør en mindre del av arealet i 
kommunedelplanen. Det viktigste i flg. veilederen, er at det velges en samordningsmodell av 
plantypene som er best egnet i det enkelte tilfelle.   
 
Det har vært gitt orientering i formannskapet 10.01.2013 hvor det også ble gitt mulighet for og samlet 
inn innspill fra medlemmene i formannskapet. Videre har det blitt gjennomført et eget arbeidsmøte i 
det faste utvalget for plansaker 28.01.2013. Det har blitt gitt orientering om arbeidet i Regionalt 
planforum og Aremark Næringsforum. Det kom 10 formelle uttalelser til det offentlige ettersynet og 
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innspillsfasen. Oppsummering av disse uttalelsene er gjengitt i vedlegg 2. Oppsummering av 
innspillene fra medlemmer i formannskap og planutvalg er gitt i vedlegg 2.  
 
Kort oppsummering av innspill/ uttalelser med kommentar: 

 De tre største grunneierne med landbrukseiendom: De tre grunneierne har et todelt syn på 
utbygging på deres eiendommer. Alle har områder der de ikke ønsker utbygging, og noen 
arealer der de kan være villige til å drøfte utbygging. For to av eiendommene gjelder 
motstanden utbygging på dyrka mark. Den ene ønsker ikke utbygging på sin dyrka mark, og 
den andre ønsker ikke utbygging på en større driftsenhet mellom fv. 21 og Haldenvassdraget.  

o Kommentar: Hensynene skal vurderes. Arealene inngår også i et landskapsbilde som 
helt og delvis inngår i vassdragsmiljøet/landskapsbildet langs Haldenvassdraget. Se 
videre i avsnittet vurdering.   

 Regionale myndigheter: Deres innspill og uttalelse er både generell og av spesiell karakter for 
tettstedet. De viktigste gjelder vassdragsmiljø, barn og unge, landskapsbilde, 
sentrumsutvikling, estetikk, naturmangfold, overvann, grunnforhold, jordvern, trafikksikkerhet 
– og avvikling, strandsone, boligbehov, befolkningsprognoser, kulturminner, fortetting og 
transformasjon, klima, folkehelse, areal- og transportprinsipper, konsekvensutredning, 
overordnede rammer m.m.  

o Kommentar: Uttalelsene til planprogrammet anses innarbeidet i tilstrekkelig grad. 
Innspillene til det øvrige planarbeidet vil bli tatt med videre.  

 Aremark Bondelag: Boligbehovet må sees i sammenheng med utbygging på dyrka mark. De 
ønsker ikke nedbygging av dyrka mark.  

o Kommentar: Det er forsøkt tatt hensyn til dyrka mark i planavgrensningen. Dette er sett 
i forhold til boligbehovet og andre utbyggingsformål.  

  Aremark Næringsforum: De kommer med flere forslag til tilrettelegging og utbygging for et 
framtidig tettsted, bl.a. et torg i sentrum syd, brygger, ulike boligtyper etc. Noen av dem støtter 
også opp under de forslag som ble fremmet i varsel om oppstart og forslag til planprogram.  

o Kommentar: Innspillene anses konstruktive og flere av dem inngår i planprogrammet 
og det videre planarbeidet.  

 Administrasjonen v/skole: Ønsker å forbedre trafikksikkerhet og trafikkavvikling ved skole/ 
SFO/ eldrehjem ved omlegging av vei.  

o Kommentar: Det er innarbeidet i planområdet for detaljreguleringen en mulighet for å 
opparbeide en parkeringsplass el.lign. for å bedre forholdene.  

 
Om endringer av planprogrammet 

o Kapittel 1 er som før, bare justert for endring av plantyper.  
o Kapittel 2 er utvidet på grunn av endring av plantyper. Kapittel 2.4 er flyttet fra tidligere 

kapittel 4 og endret og utvidet som følge av det offentlige ettersynet.  
o Kapittel 3 er som før, men framdriftsplanen o.a. er justert som følge av to plantyper.  
o Kapittel 4 er tidligere kapittel 5.2.1, og det er noe utvidet som følge av det offentlige ettersynet.  
o Kapittel 5 er delvis nytt da det er en konkretisering og tydeliggjøring av de utbyggingsformål 

og interesser som inngikk i planprogrammet som var på høring. Endringen er en styrking av 
planprogrammet sett i forhold til pbl §4-1.  

o Kapittel 6 er tidligere kapittel 5.1, men det er justert ifht. status og plantype. 
o Kapittel 7 er tidligere kapittel 5.2, men det er justert som følge av det offentlige ettersynet.  
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Planprogrammet har økt fra 11 sider til 17 sider. Av denne økningen utgjør 3 sider kart og figurer og 
2,5 sider tekst. I tillegg er det flere temakart i vedleggsform for å belyse grunnlaget i saken ytterligere. 
Oppsummeringen av alle innspill og uttalelser til varsel om oppstart og høring for planprogram er tatt 
med som et eget vedlegg til planprogrammet siden disse skal inngå i det videre planarbeidet.   
 
Vurdering: 
Totalvurdering av planprogrammet. 
Det reviderte planprogrammet er i henhold til plan- og bygningsloven. Det gjør rede for planarbeidets 
formål, planprosessen med frister og deltagere, medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert, og 
behovet for utredninger, jf plan- og bygningslovens §4-1. I planprogrammet er utarbeiding av 
konsekvensutredning (KU) herunder en ROS-analyse, innarbeidet da hensikten med planarbeidet er å 
legge ut nye områder til utbyggingsformål eventuelt endre arealformål, jf. Forskrift om 
konsekvensutredning §2. Planprogrammet anses forbedret som følge av det offentlige ettersynet.  
 
Om endring av plantyper. 
Ved endring av plantyper fra områderegulering til kommunedelplan kan det være hensiktsmessig å 
utføre arkeologiske registreringer for å sikre en forutsigbarhet og gjennomføring av planen, jf. 
Miljøverndepartementets Veileder om reguleringsplaner.  I framdriftsplanen for planene er det tatt 
hensyn til dette ved at 2.gangs behandling av kommunedelplanen ikke skal utføres før de arkeologiske 
registreringene for planområdet for detaljreguleringen er gjennomført. Sluttbehandlingen av 
kommunedelplanen er derfor synkronisert med framdriften i reguleringsplanarbeidet.  
 
Ved å utarbeide en kommunedelplan gjøres de nødvendige vurderingene for å utvikle tettstedet og 
sikre en sentrumsutvikling. Ved å utarbeide en detaljregulering delvis parallelt med dette sikres en 
nødvendig og raskere sentrumsutvikling som det er behov for.  
 
Ved å endre plantype med den foreslåtte planavgrensningen antas minimum en halvering av det 
opprinnelige grunnanslaget for arbeidsforbruk i planområdet. Dette gjelder for den første 
detaljreguleringen, se avgrensing i planprogrammet. I planavgrensing for detaljreguleringen er det 
også alternativer som gjør at det kan innskrenkes ytterligere gjennom valg av enten alternativ A og B 
og alternativet for gang- og sykkelveg syd for fylkesvei 863 samt eventuell annen innskrenking av 
planområdet. Alternativene er laget for å muliggjøre en slik innskrenking, men det behøves ytterligere 
opplysninger før alternativene kan velges. Anslått arbeidsforbruk og kostnader til grunnbudsjettet for 
arkeologiske registreringer som følge av detaljreguleringen, vil komme som følge av nytt varsel om 
oppstart av planarbeidet.  Det tas sikte på at valg av alternativer for detaljreguleringen skal være klart 
like etter innspillsperioden for nytt varsel om oppstart av planarbeidet, slik at de arkeologiske 
registreringene kan fullføres i 2013 ihht. framdriftsplanen i planprogrammet.  
 
 
Om planavgrensningene. 
Planavgrensning for kommunedelplan og detaljregulering er vist i planprogrammet. 
 
Planavgrensningen for detaljreguleringen er forsøkt tilpasset kostnader til arkeologiske registreringer, 
innløsnings-/ekspropriasjonskostnader, framtidig boligbehov, landbruks-/grunneierhensyn, 
jordvernhensyn og god arealforvaltning, se for øvrig planprogrammet kapittel 2.3.2. Det er ikke god 
arealforvaltning å legge opp til en samtidig utbygging av boligfelt som med høy sannsynlighet vil gi 



  Sak 10/13 
 

  
 

halvfylte boligfelt. Ved avveining av disponering av dyrka mark til boligformål er det vurdert å ta i 
bruk arealer som grunneierne selv motsetter seg. Ved vurdering av utbygging av disse arealene skal 
allmennhetens interesser for utbygging vurderes nøye opp mot eksisterende forhold. Allmennhetens 
interesser skal veie tungt før utbygging skal foretas på disse arealene, og alternative løsninger skal 
vurderes. I denne vurderingen anses det spesielt i ”første byggetrinn” som utgjør detaljreguleringen, 
ikke tilrådelig å regulere til boligformål på arealene med dyrka mark som grunneierne motsetter seg 
utbygd. Det skal av samme grunn videre vurderes om det er mulig å legge en gang- og sykkelvei syd 
for fylkesvei 863.  
 
I planområdet for detaljreguleringen er det videre tatt hensyn til mulighet for økt bruk av vassdraget og 
vassdragsnære områder. Utvikling av de to sentrumsområdene syd og nord i tettstedet er vesentlig 
vektlagt.  
 
Det er kun mindre justeringer i kommunedelplanområdet i forhold til planområdet som ble varslet i 
november 2012. Det er tatt inn et nytt område for eventuell utvidelse av planområdet for større 
boligeiendommer nord for det eksisterende boligfeltet Lillebyåsen. Videre er det tatt inn noe mer av 
Aremarksjøen, bl.a. for å ta med tilstrekkelige arealer for brygge/småbåthavn.  
 
Konklusjon. 
Det reviderte planprogrammet legger grunnlaget for planprosesser i tråd med pbl §4-1. Det inkluderer 
medvirkning gjennom deltagelse fra regionale myndigheter så vel som lokale og private aktører.  
 
Rådmannen anser at samkjøring av planprosessene for kommunedelplan og reguleringsplan etter 
beskrivelse i det fremlagte planprogram gir et positivt grunnlag for lokal og regional diskusjon og for 
utvikling av tettstedet Fosby.   
 
 
 





























































 

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG I 100 M SONEN. GNR 
71 BNR 21 - SUNNLIA. 
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 13/29 // 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: FLI 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
11/13 Plan- og utviklingsutvalget 04.04.2013 
 
Innstilling: 
 

1. Det gis dispensasjon fra byggeforbudet i LNF/100 m sone for tilbygg av hytte ved 
Kilesjøen i Øymarksjøen. Det er følgende vilkår for dispensasjon: 
- Terrassen mot vannet i vest må reduseres eller endres så bebyggelsen på 

eiendommen totalt ikke overstiger 95 m2 bebygd areal.   
- Hytta må ha en avdempet og stedstilpasset naturfarge, og det må ikke være 

markerende lyse farger (for eksempel hvit og gult) på listverk, omramninger, 
takkant eller lignende. 

- Det må opprettholdes mest mulig med trær og skjermende vegetasjon mellom hytta 
og vannet. 

2. Det må foreligge godkjent søknad om tiltak uten ansvarsrett fra kommunen før 
byggearbeider kan igangsettes.  

3. Det må foreligge gyldig utslippstillatelse for å ha innlagt vann i bygningen. Nye 
sanitærinstallasjoner er søknadspliktig tiltak.  

4. Det er viktig at meldeplikten etter kulturminneloven § 8 overholdes. Dersom det under 
arbeidets gang oppdages automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og 
Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8, annet ledd.  

 
 
Vedlegg: 
 

1.     Søknad om dispensasjon mottatt 09.01.2013.  
2.  Situasjonskart med plassering av nybygg 1:644. 
3.  Tegninger av hytte med nytt tilbygg. 
4.  Kommunens bilder av hytta, 3 stk. 
5.  Uttalelse fra Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen 06.03.2013. 
6.  Uttalelse fra Østfold Fylkeskommune 13.03.2013. 

 
 
Sammendrag: 
 
Det foreligger søknad om dispensasjon for tilbygg av fritidsbolig, og søknad om tiltak uten ansvarsrett 
for ett tilbygg på 18 kvm. Eiendommen befinner seg i 100 m sonen like sørøst for Fossebekkbrua 
lengst nord i Aremark. Rådmannen foreslår at det gis dispensasjon, men det er en forutsetning for 
dispensasjon at bebyggelsen på eiendommen ikke overstiger 95 kvm, hytta må ha en naturfarge, og at 
det opprettholdes mest mulig skjermende trær og vegetasjon mot vannet. 
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Saksopplysninger: 
 
Eiendom: Gnr 71 bnr 21, Sunnlia. 
Tiltakshavere:   Torun og Ole Helge Lintho, Hornås, 1940 Bjørkelangen.  
 
 
Kommunen har mottatt søknad om dispensasjon datert mottatt 09.01.2013 fra Torun og Ole Helge Lintho 
for oppføring av tilbygg på fritidsbolig beliggende ved Kilesjøen i Haldenvassdraget. 
 
Fritidseiendommen Sunnlia 33 gnr 71 bnr 21 er ikke registrert oppmålt og er angitt med punkt på kartet. 
Fritidsboligen befinner seg 150 m sør for Fossebekkbrua og på østsiden av Kilesjøen.  
 
Eiendommen består av en fritidsbolig og ett uthus. Uthuset er på ca 12 kvm og hytta på 56 kvm med 
terrasse på 10-15 kvm mot vannet.  
Samlet bruksareal før tilbygg er ca 50 + 11 kvm dvs 61 m2, og etter tilbygg 78 kvm totalt bruksareal.  
Hytta befinner seg 10 m over vannet og høyt beliggende med terrasse bygget på peler mot vannet. Fra 
uthus til fylkesvei er det ca 25 m. Hytta er godt synlig fra vannet og Fossebekkbrua.  
   
Søknad om tiltak omfatter ett tilbygg på 6 x 3 m utført som ett vinkeltilbygg mot øst, dvs på baksiden fra 
vannet. Tilbygget ett bebygd areal BYA på 18 m2 og ett bruksareal BRA på 17 m2.  
 
Kommuneplanens arealdel viser området som LNF sone (landbruk-, natur- og friluftsområde) med 
byggeforbud. Det er ikke tillatt med nye hus og hytter som spredt bebyggelse i området.   
Eiendommen er i 100 m sonen langs Haldenvassdraget, hvor kun evt. fasadeforandringer er tillatt, jfr. 
plan- og bygningslovens § 1-8. Tilbygg er derfor avhengig av dispensasjon fra byggeforbudet for å kunne 
oppføres.  
 
Dispensasjonssøknaden fra tiltakshaver og eier oppgir bla at de ønsker baderom med dusj og 
forbrenningstoalett, litt større kjøkken og gang. Det er tenkt gråvannsrenseanlegg for hytta. 
Tilbygget blir på østsiden av hytta så det blir lite synlig fra sjøen. Inngangpartiet flyttes til nytt tilbygg. 
 
Retningslinjene til arealdelen sier bla at fasadelengden for hytter ikke bør overstige 10 m. Samlet 
bruksareal for hytte og uthus kan ikke overstige 95 m2.  
Fellesbestemmelsene sier ubebygde områder skal gis en tiltalende form og behandling. Eksisterende 
vegetasjon skal i størst mulig grad bevares.  
 
Tiltaket er avhengig av dispensasjon.  
Plan- og bygningsloven sier i § 19-2 at det kan settes vilkår for dispensasjon. Hvis bestemmelsene som 
det dispensers fra blir vesentlig tilsidesatt, kan det ikke gis dispensasjon.  
 
 
Det er sendt nabovarsel og det foreligger ingen merknader. 
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Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF sone er sendt på høring sendes ihht gjeldende rutiner til 
Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen og Østfold Fylkeskommune, og samtidig til Fylkeskonservatoren 
i Østfold, kulturminneseksjonen. 
 
 
Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen sier i sin uttalelse datert 06.03.2013 ref. 2013/1774 
421.3 OMA, at de ikke har noen innvendinger mot en evt dispensasjon, forutsatt at det settes vilkår 
vedrørende de elementer som er nevnt i deres vurdering.  
I tillegg til de vanlige vurderinger i denne type dispensasjonssaker sies at tilbygget vil bli i bakkant og 
ikke føre til at hytta blir mer eksponert og fremtredende mot sjøen og landskapet omkring. 
Tilbygget vil ikke medføre ulemper for allmennheten. De anbefaler at det settes vilkår vedrørende 
materialbruk, bygningsmessige arbeider og fargevalg slik at hytta ikke blir liggende unødvendig 
fremtredende i landskapet.  
 
Østfold Fylkeskommunen, Samfunnsplanavdelingen, Plan- og miljøseksjonen sier i sin uttalelse datert 
13.03.2013 ref 2013/2130 – 17575/2013, at de ikke vil motsette seg at det blir gitt dispensasjon i dette 
tilfelle. Søknaden er begrunnet med ønske om nytt baderom med dusj og forbrenningstoalett, kjøkken 
og gang. Tilbygget er plassert på baksiden av hytte i forhold til vannet.  
De forutsetter at det settes krav til materialbruk og farger som sikrer at hytta ikke blir framtredende i 
landskapet.   
 
Fylkeskonservatoren uttaler at tiltaket ikke berører kulturminne interesser.  
 
 
Tiltaket er relativt nære vassdraget og det er viktig at den ansvarlige for byggingen merker seg 
meldeplikten etter kulturminneloven §8. Dersom det under arbeidets gang oppdages automatisk fredete 
kulturminner skal arbeidet straks stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 
om kulturminner (kulturminneloven) § 8, annet ledd.  
 
 
Det foreligger søknad om tiltak uten ansvarsrett med tegninger av hyttetilbygget. Når dispensasjon er 
endelig vedtatt uten klager, vil denne søknaden bli behandlet videre. 
 
 
 
Vurdering: 
 
I dette tilfelle er det ikke negative uttalelser fra høringspartene, det er krav til materialbruk og farge 
som sies å være viktig ved en evt dispensasjon i saken.  
 
Hytta befinner seg i ett skogsområde med mye hytte bebyggelse. Tilbygget anses lite å berøre 
allmenne interesser eller påvirke vassdraget eller landskapet negativt.  
 
Det er ett vanlig behov for baderom med sanitæranlegg og selv om dette ikke i seg selv er en grunn til 
å dispensere, er det en god begrunnelse for tiltaket.  
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Kommune admn. anser at hytta er høyt beliggende og godt synlig fra vannet, det er noen trær ved 
vannet, men hytta er godt synlig særlig fra fylkesveien og Fossebekkbrua. Kommunens praksis for 
fritidsbebyggelse i 100 m sonen er at verken bruksareal eller bebygd areal kan overstige 95 kvm. 
Eksisterende hytte er på 56 kvm, og uthuset på eiendommen er ca 12 kvm, dvs til sammen 68 kvm. 
Når nytt tilbygg på 18 kvm oppføres vil bebyggelsen utgjøre 86 kvm, og i tillegg er det i dag ca 13 
kvm terrasse som ihht målereglene har ett bebygd areal. Dvs etter tiltaket er utført vil bebygd areal 
utgjøre ca 99 kvm. Bruksarealet vil bli maks 80 kvm, dvs under 95 kvm.  
 
Når det gis dispensasjon for nytt tilbygg bør det settes som vilkår at terrassen mot vannet i vest 
reduseres så bebygd areal totalt ikke overstiger 95 kvm. Alle bygningsdeler som målt fra 
gjennomsnittlig terreng overstiger 0,5 m, skal medregnes som bebygd areal. Terrassen kan reduseres i 
størrelse med ca 4-5 kvm, nedsenkes i terrenget, eller utføres terrengendring så den ikke får målbart 
bruksareal ihht gjeldende forskrift og veileder grad av utnytting.       
 
 
Ved en endret farge på hyttebebyggelsen hvor den blir helt uten lyse markerende farger som hvit, gult 
og lyse farger, vil dette være positivt i forhold til allmenne interesser. En avdempet farge tilpasset 
stedlig natur og vegetasjon, vil gjøre hytta mindre synlig og eksponert enn tidligere.  
 
Ved å ha noe mer skjermende vegetasjon mellom hytta og vannet vil inntrykket fra vannet bli vesentlig 
endret. Mest mulig vegetasjon må forsøkes opprettholdt på egen tomt øst for hytta.  
 
 
 
Konklusjon: 
 
Rådmannen anser at det kan gis dispensasjon i dette tilfelle. Det få ulemper ved tiltaket og ved å sette 
vilkår som angitt kan bebyggelsen bli mindre eksponert enn tidligere. Tterrassen mot vest må 
reduseres eller endres så hyttebebyggelsen etter tilbygg ikke får ett bebygd areal over 95 kvm, hytta 
må ha avdempet stedstilpasset fargebruk uten lyse markerende farger, og det må opprettholdes mest 
mulig skjermende vegetasjon mellom hytta og vannet.  
 
 
 






















