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FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN  FOSSBY SENTRUM 2014-2026  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 12/96 /L12/ 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: LHB 
 
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 
27/13 Kommunestyret 13.06.2013 
17/13 Plan- og utviklingsutvalget 22.08.2013 
/ Formannskapet  
 
Innstilling: 

1. Forslag til kommunedelplan for Fossby sentrum 2014-2026 legges ut på offentlig høring og 
ettersyn , jhf. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Høringsperioden skal være minst 6 uker.  

2. Utgifter til arkeologiske registreringer og øvrige utgifter til detaljregulering for Fossby sentrum 
I skal søkes innarbeidet i økonomi- og handlingsplan for 2014-2017 og årsbudsjettet for 2014.  

3. Ulike tiltak og handlinger beskrevet i forslag til kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 
skal søkes innarbeidet i økonomi- og handlingsplan 2014-2017. Videre skal det arbeides med 
eksterne finansieringsmuligheter av tiltak og handlinger i kommunedelplanen. Planlegging av 
tiltak som inngår i det varslede detaljreguleringsplanområdet, skal prioriteres i perioden 2014-
2017.  

 
 
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. 
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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 
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.  
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Plan- og utviklingsutvalget behandlet saken den 04.04.2013, sak  nr. 10/13 
 
Behandling i utvalget: 
 
Arkitekt Lisbet Baklid gav en presentasjon av planprogrammet for kommunedelplan og 
detaljreguleringsplan for Fosby sentrum. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
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.   
 
 
Kommunestyret behandlet saken den 13.06.2013, sak  nr. 27/13 
 
Behandling i utvalget: 
Repr. Alf Ulven (H) fremmet følgende forslag til pkt. 1: 
Planprogram for kommunedelplan Fosby sentrum vedtas, jf. Plan- og bygningsloven §4-1. 
  
Repr. Alf Ulven (H) fremmet følgende forslag til pkt. 2: 
Samtidig med kunngjøring om vedtak av planprogrammet skal det varsles oppstart av arbeid med 
kommunedelplan etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. 
  
Repr. Harald Smaadahl (KrF) fremmet følgende forslag som pkt. 3: 
I den videre planprosess for utvikling av Aremark sentrum gir kommunestyret føringer på bruk av 
dyrka mark. De skal bare unntaksvis kunne bygges boliger på dyrka eller dyrkbar ord. Til vitale 
fellesløsninger som for eksempel busslommer og gang- og sykkelveger begrenses bruken til et 
minimum. 
  
Repr. Alf Ulven (H) fremmet følgende forslag som pkt. 4: 
Kommunedelplanen som skal presenteres Aremark kommunestyre skal være omforent med de berørte 
grunneiere. 
  
Repr. Alf Ulvens forslag til pkt 1, 2 og 4 ble enstemmig vedtatt. 
Repr. Harald Smaadahls forslag til pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 

1. Planprogram for kommunedelplan Fosby sentrum vedtas, jf. Plan- og bygningsloven §4-1. 
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2. Samtidig med kunngjøring om vedtak av planprogrammet skal det varsles oppstart av arbeid 

med kommunedelplan etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. 
 

3. I den videre planprosess for utvikling av Aremark sentrum gir kommunestyret føringer på bruk 
av dyrka mark. De skal bare unntaksvis kunne bygges boliger på dyrka eller dyrkbar ord. Til 
vitale fellesløsninger som for eksempel busslommer og gang- og sykkelveger begrenses bruken 
til et minimum. 

 
4. Kommunedelplanen som skal presenteres Aremark kommunestyre skal være omforent med de 

berørte grunneiere. 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Forslag til Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Samfunnsdel 
2. Forslag til Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Arealdel – Planbeskrivelse med 

konsekvensutredning 
3. Forslag til Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Arealdel – Plankart 
4. Forslag til Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Arealdel – Bestemmelser 
5. Oppsummering av innkomne uttalelser og innspill, periode 19.11.2012-15.01.2013 
6. Kopi av innspill til varsel, periode 05.04.-07.05.2013 

 
Saksopplysninger: 
Plan- og utviklingsutvalget og kommunestyret har i vedtak av hhv. 01.03.2012 og 14.06.2012 vedtatt 
at det skal utarbeides områderegulering for Fossby sentrum. I møte 08.11.2012 i sak 28/12 vedtok 
plan- og utviklingsutvalget å legge forslag til planprogram for områderegulering Fossby sentrum på 
offentlig ettersyn. Samtidig med det offentlige ettersynet og høringen av planprogrammet ble oppstart 
av planarbeidet varslet i henhold til plan- og bygningsloven.  
 
Innspillsfase og høringsperiode var fra 19.11.2012-15.01.2013. I løpet av nevnte periode ble det klart 
at kommunen kom til å få vesentlige kostnader ved å gjennomføre planarbeidet fram til en vedtatt 
områderegulering. Det ble derfor endret plantype til 1) kommunedelplan for Fossby sentrum, og 2) en 
detaljregulering for et mindre område som i hovedsak omfatter sentrumskjernene samt noen arealer 
tilknyttet disse som skal bygges ut først.  
 
Plan- og utviklingsutvalget vedtok i møte 04.04.2013, planprogram for kommunedelplan Fossby 
sentrum og detaljregulering Fossby sentrum I. Kommunestyret vedtok i møte 13.06.2013  det samme 
planprogrammet med forbehold at planprogrammet gjelder for kommunedelplan Fossby sentrum.  
 
Nytt varsel om oppstart av planarbeidet for sentrum var nødvendig siden plantypen var endret. 
Oppstart av arbeidet med kommunedelplan og detaljregulering ble varslet i april som følge av  

- endring i plantyper 
- et enstemmig vedtak i plan- og utviklingsutvalget 04.04.2013 
- et ønske om gjennomføring av arkeologiske registreringer i 2013 
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Barne- og ungerepresentanten i Aremark kommune har fått tilsendt alle varsel om oppstart om 
planarbeid og høringsbrev for planprogrammet. 
 
De innkomne innspillene og uttalelsene i saken har kommet fra ulike aktører i lokalsamfunnet og fra 
regionale myndigheter, se vedlegg 5 og 6 med henholdsvis oppsummering av innspill og uttalelser til 
første periode og kopi av innspill til andre periode.  
 
Kommunestyret valgte i vedtak av 13.06.2013 å foreta en fremheving av hensyn til jordvern og 
grunneierinteresser i planområdet. Denne presiseringen har vært svært nyttig som en ramme for det 
videre planarbeidet. Temaer det er sterk uenighet om i planarbeidet, kan være vanskelig å debattere 
samtidig som slike avklaringer er viktige i planarbeidet. Formuleringen i vedtaket støtter 
saksframlegget i nevnte sak til behandling 13.06.2013, samtidig som vedtaket presiserer viktige 
interesseavveininger i planområdet.  
 
Utgifter til planarbeidet 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt for perioden 2000-2012 og er derfor ikke lenger gyldig. 
Kommuneplanens arealdel er fortsatt gyldig, men den bygger ikke på en detaljert drøfting og vurdering 
av utvikling av kommunesenteret og tettstedet Fossby eller en drøfting rundt tettstedet versus annen 
utvikling i kommunen. Det ble i kommuneplanens arealdel rundt 2010 ikke avsatt nye boligarealer i 
Fossby. Det betyr at det mangler boligarealer for å kunne dekke framtidig behov og etterspørsel. 
Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 skal derfor erstatte gjeldende kommuneplans arealdel og 
skape ny arena for utvikling av kommunesenteret og tettstedet Fossby sentrum.   
 
Generelt er kravet til utredninger ved utarbeidelse av områderegulering høyere enn ved 
kommunedelplan. Det skyldes at områdereguleringer har et mer detaljert nivå, og reguleringsplaner 
omfattes av kulturminnelovens §9 med undersøkelsesplikt med krav fra kulturminnemyndighetene om 
kulturhistorisk registering og eventuell utgravning. Kostnadene for å lage en kommunedelplan for 
Fossby er dermed langt lavere enn dersom kommunen fortsatt hadde valgt å utarbeide 
områderegulering. Kostnadene er også langt lavere samlet for utarbeidelse av kommunedelplan samt 
detaljregulering for et mindre område, sammenlignet med det å utarbeide en områderegulering for hele 
kommunedelplanområdet. Videre ville det vært vanskelig og uheldig å bare utarbeidet en 
detaljregulering for et mindre område da de overordnede strategiene og målene for kommunesenteret 
ville vært svært mangelfulle. Kostnadene til arkeologiske registreringer ved en områderegulering som 
vedtatt i juni 2012, ville vært ca. kr. 2 040 000,-, inkludert kostnader til anleggsfører. Ved funn av 
steinalderboplasser ville dette beløpet økt betydelig. Det samme beløpet for arkeologiske registreringer 
ved endring av plantypene er redusert til ca. kr. 550 000,- for den første reguleringen, og det er 
vesentlig lavere sannsynlighet for å påtreffe funn som innbefatter steinalderboplasser.  
 
Det har i eldre tider vært aktivitet og bosetting i Aremark, og det er høy sannsynlighet for funn av 
bosettingsspor og annet i mange områder langs Haldenvassdraget. Det er derfor påregnelig med krav 
om arkeologiske registreringer i jordbrukslandskapet langs Haldenvassdraget ved utarbeidelse av 
reguleringsplan. Der det allerede er gjort funn av automatisk fredede kulturminner i kommunen, må 
det generelt anses å være svært sannsynlighet for flere funn.  
 
Planprogram og konsekvensutredning blir nå utarbeidet på kommunedelplannivå slik at det ikke blir 
nødvendig å utarbeide dette for detaljreguleringen for Fossby sentrum I. Detaljregulering for Fossby 
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sentrum ble varslet i april 2013 slik at ny varsling av denne ikke er nødvendig. Mange spørsmål er og 
blir avklart i kommunedelplanprosessen slik at kostnadene knyttet til utarbeidelse av 
detaljreguleringen først og fremst omhandler utgifter til arkeologiske registreringer på ca. kr. 550 000,-
. Kommunens ansvar i henhold til naturmangfoldloven vil bli dekket ved en naturtyperegistrering og 
generell utredning i planarbeidet. Eventuell ytterligere utredning om erosjonsfare vil bli gjennomført 
som en del av reguleringsplanprosess. Videre er disse hensynene tatt med i konsekvensutredningen. 
Samlet kostnad til disse tre utredningene berammer seg til ca. kr. 620 000,-. Dette er det i hovedsak 
ikke midler til på årets budsjett, og de arkeologiske registreringene for den varslede detaljreguleringen 
er derfor utsatt i påvente av behandling av årsbudsjettet for kommunen i november/desember 2013.  
 
Den nytte kommunen får av den lovpålagte overordnede planleggingen må vurderes opp mot de 
utgifter som påløper planarbeidet. En helhetlig forvaltning og styring er ofte bedre og mindre 
kostnadskrevende enn ad-hoc-løsninger og bit-for-bit-forvaltning uten overordnet styringsdokument. 
Videre er sentrumsdebatten viktig og nyttig og vil avklare forhold som uansett hadde måttet bli tatt opp 
og behandlet ved utarbeidelse av ny kommuneplan. Arbeidet med kommunedelplan er derfor viktig 
arbeid også sett i forhold til kommende kommuneplanrullering. Kostnadene for utarbeidelse av 
kommuneplan kan derfor bli omtrent tilsvarende lavere som det koster å utarbeide kommunedelplanen.  
 
Medvirkningsprosessen 
Det er lagt vekt på dialog med de tre største grunneierne. Det er gjennomført to befaringer med en av 
grunneierne, en befaring med en annen grunneier, ett møte samlet for de tre største grunneierne, to 
møter med hver av de to største grunneierne, samt kommunikasjon ved offentlige møter, brev, telefon 
og epost. Det har vært lagt opp til jevnlig dialog med de tre største private grunneierne i planområdet 
siden november 2012.  
 
Formannskapet og plan- og utviklingsutvalget har fungert som arbeidsgrupper i planprosessen. De har 
levert skriftlige innspill som en del av gruppearbeidet.  
 
I innspillsperiodene til første og annen varsling om oppstart av planarbeidet kom det ca 10 innspill i 
hver av periodene. Innspillene er henholdsvis oppsummert og kopiert i vedlegg 5 og 6. Det er gjort 
grundige avveininger til hvert område som er foreslått utbygd. Videre fremkommer av 
kommunedelplanens arealdel hvilke områder som er silt ut i denne prosessen og begrunnelse for det.  
 
Vurdering: 
Det er i forslag til kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 forsøkt tatt hensyn til alle parter og 
partsinteresser. Det vises til kommunedelplanen for beskrivelse av hvordan disse er hensyntatt og 
vektlagt. Rådmannen anser at det fremlagte planforslaget dekker mange hensyn, interesser og temaer 
som gir et godt grunnlag for videre utvikling av kommunens sentrum og framtid. Kommunestyret 
vedtok i 2010/2011 at Aremark kommune fortsatt skal bestå som en egen kommune. Dersom 
tettstedets handel og annen privat næringsliv forsvinner, er det vanskelig å se at kommunesenteret og 
Aremark kommune vil bestå. I kommunedelplanens samfunnsdel og arealdel – planbeskrivelse utdypes 
hvorfor utvikling og styring av tettstedets framtids er viktig for hele kommunen. Rådmannen anser at 
det er nødvendig å utarbeide og vedta en kommunedelplan nå, og at det ikke kan vente. Planen er 
viktig for kommunens og innbyggernes framtid.  
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Kommunedelplanen skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, jf. 
Pbl §11-5. Kommunedelplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål pg 
strategier for kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon, jf. Pbl §11-2. Arealdelen skal 
inneholde plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Kommunedelplanens arealdel skal inneholde 
planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU). KU skal for hvert foreslått framtidig 
utbyggingsområde og samlet beskrive konsekvensene av foreslått utbygging. Rådmannen anser at 
planforslaget følger opp dette.  
 
Plan- og bygningslovens §3-1 tredje ledd klargjør at planleggingen skal bygge på økonomiske og 
andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring. Rådmannen anser at planforslaget er 
framtidsrettet, realistisk og bygger på lokale forhold.  
 
Samfunnsanalysen som ligger til grunn i samfunnsdelen av kommunedelplanforslaget, påpeker viktige 
trekk ved kommunen og Fossby. Stort sett ligger Aremark og Fossby på nivå med lands- og/eller 
fylkesgjennomsnittet når det gjelder ulike forhold som beskriver levekår. Tallene viser generelt sunne 
trekk i lokalsamfunnet samtidig som det må satses for å opprettholde og utvikle videre. Grenseland 
skal bli et enda bedre sted å bo.  
 
Kommunens innbyggertall har hatt en svakt nedadgående tendens. Ved middels nasjonal vekst blir det 
en økning på 17 personer fram til 2040 sammenlignet med 2012. Ved lav nasjonal vekst synker 
innbyggertallet til ca. 1300 i 2040, og ved høy nasjonal vekst øker antallet innbyggere med ca. 200 
personer. Ved alle prognosenivåene øker antallet og andelen eldre vesentlig. Det blir derfor viktig å 
tilrettelegge for økt andel eldre samtidig som det er av vital betydning for kommunen å tiltrekke seg 
nye innbyggere i alle aldersgrupper for å opprettholde lokalsamfunnet og ha tilstrekkelig med 
sysselsatte med skattbar inntekt.  
 
Over 50% av de sysselsatte bosatt i Aremark i 2012, arbeider i Halden. Slik vil det nok være i årene 
framover også. Samtidig er det viktig å satse på arbeidsplasser og næringsutvikling i Fossby og 
Aremark, og planen er et viktig bidrag og skritt i retning av å styre utviklingen dit. Ikke minst ønsker 
vi en satsing på reiseliv og turisme, og satsingen på regionpark Haldenkanalen betyr at Fossby må 
utvikles for å utnytte potensialet som de lokale forholdene gir. Rådmannen anser at 
kommunedelplanforslaget følger opp dette.  
 
Det viktigste i planforslaget er kort oppsummert, å styrke sentrumskjernene, legge til rette for bedre 
bokvalitet, nye boligfelt og satsing på næringsutvikling. Målsettingen for kommende 12-års periode 
har tre hovedsatsingsområder: 

- et levende sentrum 
- et grønt tettsted 
- et livskraftig kommunesenter 

 
Slagordet for den videre utviklingen er: Fossby – levende, grønt og mangfoldig! 
 
En viktig ramme for planarbeidet har vært å bevare det unike ved Fossby, og det bærer 
hovedsatsingsområdene preg av. Mye av stedsidentiteten er det grønne i og ved tettstedet og mulighet 
for nær kontakt med og fysisk mosjon i natur. Folkehelse og levekår er derfor et viktig element i 
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planen i tråd med fylkesplanen Østfold mot 2050. Verdiskapingen og satsingen på miljø i forslaget til 
kommunedelplan er også i samsvar med vektleggingen av samme temaer i fylkesplanen.  
 
Detaljregulering for Fossby sentrum I 
Detaljregulering for Fossby sentrum inngår i planprogram for kommunedelplanen. Det er verken 
naturlig eller nødvendig å utarbeide planprogram for denne reguleringsplanen når kommunedelplanen 
er vedtatt, jf. Pbl §4-1. Mye av arbeidet med detaljreguleringen er allerede gjennomført som en del av 
kommunedelplanarbeidet. Rådmannen anser at det er svært viktig å få gjennomført den beskrevne 
detaljreguleringen for å følge opp kommunedelplanen og sikre en ønsket utvikling av tettstedet og 
kommunen. Rådmannen anser derfor at kostnadene til dette arbeidet, i hovedsak arkeologiske 
registreringer, må innarbeides i budsjettet for 2014.  
 
Videre behandling 
Rådmannen ønsker å legge forslag til Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 ut på offentlig 
ettersyn og høring med frist for uttalelse i november. I løpet av høringsperioden skal det arrangeres et 
folkemøte. Det tas sikte på en sluttbehandling av planen i desember 2013 og januar/februar 2014.  
 
Konklusjon 
Rådmannen anser at planforslaget kan legges fram for politisk 1.gangs behandling etter plan- og 
bygningsloven, for deretter å legges ut på offentlig ettersyn og høring.  
 
 



     Aremark kommune 
 

 

 
 

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014 - 2026 

 
Samfunnsdel 
 
 

 
 

 
Grenseland - et bedre sted å bo 

 

Fossby – levende, grønt og mangfoldig! 
 

 

 
Dato: 25.07.2013 
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Forord 
 

Visjonen for de tre grensekommunene Aremark, Marker og Rømskog er: 

 

Grenseland – et bedre sted å bo! 

 

Denne visjonen har vært en bærebjelke for arbeidet med kommunedelplanen Fossby sentrum. 

Økt bokvalitet og trivsel er svært viktig for et mindre lokalsamfunn der en viktig målsetting er 

å opprettholde folketallet. Kommunesenteret skal knytte sammen befolkningen og er en svært 

viktig faktor for å opprettholde en levende og selvstendig kommune.  

 

Arbeidet med kommunedelplanforslaget er utført av Lisbet Baklid i Natur, Utvikling & 

Design, på oppdrag fra Aremark kommune. I dette arbeidet har ulike sektoransvarlige i 

kommunens administrasjon samt kommunepolitikere vært aktive og medvirkende. De største 

grunneierne i planområdet, regionale myndigheter, deler av lokalbefolkningen og andre 

berørte har bidratt gjennom innspill og dialog.  

 

Kommunedelplan for Fossby sentrum 2014 - 2026 har som en kommuneplan et 12 års 

perspektiv selv om utviklingslinjer opp mot et 40-års perspektiv blir trukket opp i 

plandokumentene. Kommuneplan for Aremark samfunnsdelen ble vedtatt på 1990-tallet for 

planperioden 1999-2012, og det har derfor vært nyttig og nødvendig å utarbeide en 

samfunnsdel til kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026. Arealdelen av kommuneplanen 

ble vedtatt i 2010-2011, men det er stort behov for å detaljere og oppdatere denne for Fossby 

sentrum. Kommunedelplanen skal kunne implementeres i neste kommuneplanrullering, men 

den skal bestå som egen kommunedelplan. Ved å utarbeide en egen kommunedelplan for 

Fossby sentrum legger kommunen ned viktig arbeid og tilfører ressurser for å styrke og 

planlegge kommunesenteret og kommunens framtid de neste 12 årene.   

 

Kommunedelplanen er et overordnet styringsdokument, og det skal vise perspektiv og 

forutsetninger for beslutninger og styring de neste 12 årene. De definerte mål, tiltak og 

handlinger skal følges opp og setter ramme for prioriteringer i kommunens 4-årige økonomi- 

og handlingsplaner. Målene i samfunnsdelen sammen med kommunedelplanens arealdel viser 

vei til framtidens Fossby.   

 

Planens måldel er delt inn i tre satsingsområder: 

 Et levende sentrum 

 Et grønt tettsted 

 Et livskraftig kommunesenter 

 

Mål, tiltak og handlinger er gruppert under det satsingsområdet de hører mest til.  
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1. Bakgrunn 
Aremark kommune v/ kommunestyret gjorde i møte 14.06.2012 sak 31/12 vedtak om oppstart 

av arbeid med sentrumsplan for Fossby – sentrum. Hensikten med vedtaket er en bedre 

utvikling og tilrettelegging i sentrum av Fossby for innbyggere og offentlig og privat 

tjenesteyting, produksjon og handel av varer.  

 

I varsel om oppstart av arbeid med områdereguleringen framkom at det ville bli høye 

kostnader for å få utført arkeologiske registreringer etter kulturminnelovens § 9. Kommunen 

velger derfor å utarbeide kommunedelplan for sentrum og en detaljregulering for 

sentrumskjernen i samme tettsted.  

 

Overordnet planlegging i form av kommuneplan er en lovpålagt oppgave for kommunene, jf. 

Plan- og bygningsloven §10-1 og 11-1. Som et ledd i dette kan det utarbeides 

kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder, jf. Pbl §11-1.  

 

Planprogram for planprosessene ble vedtatt i plan- og utviklingsutvalget 04.04.2013 og med 

endring i kommunestyret 13.06.2013. Planprogrammet legger grunnlaget for 

kommunedelplanprosessen. Natur, Utvikling & Design leder planprosessen og utarbeidelse av 

planene. Plan- og utviklingsutvalget, formannskapet og relevante fag- og ansvarspersoner i 

administrasjonen i Aremark er medvirkende. 

 

En stedsanalyse som er utført i prosjektet TransInForm, har vært ett av grunnlags-

dokumentene som bidrar i vurdering og drøfting av eksisterende forhold og hvordan sentrum 

kan forbedres med hensyn på attraksjoner, aktiviteter, opplevelser og møteplasser. 

Kommunen har sammen med Rømskog og Marker, gjennomført bosettingsprosjektet 

”Bolyst” der målsettingen for de tre kommunene er: 

 økt tilflytting 

 at de som flytter til, raskt skal finne seg til rette og trives 

 

I den felles planstrategien for Marker, Aremark og Rømskog, vedtatt 2013, er den felles 

visjonen formulert som:”Grenseland – et bedre sted å bo”. Kommunene ønsker å bli mer 

attraktive ved å fokusere på sosiale og kulturelle møtesteder for innflyttere og unge som kan 

tenkes å komme tilbake etter endt utdanning. Videre har de tre nevnte grensekommunene 

sammen med Aurskog-Høland og Halden fått midler til og etablert Regionalpark 

Haldenkanalen med spesielt satsing på turisme og opplevelsesnæringer.  

 

Aremark ligger nær og samtidig litt i bakkant av de store befolkningssentraene på Østlandet. 

Her er mye natur, hvilket gir grunnlag for blant annet naturbasert reiseliv og 

opplevelsesnæringer.  

 

Innbyggertallet i Aremark er relativt stabilt med en litt nedadgående trend. Det må derfor 

jobbes mer bevisst for kommunesenteret Fossby med et levende sentrum. Handel og vitalitet 

generelt i sentrum er veldig sårbar, og kundegrunnlaget er lite. Det må derfor satses bevisst på 

tiltak og aktiviteter som kan sikre kundegrunnlag for drift og etablering.  
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2. Formål med kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 

2.1 Målbakgrunn og arealavgrensning  

 

Planområdets presise avgrensning er gitt i kommunedelplanens arealdel. Planområdets 

avgrensning bygger på Østfold fylkeskommunes arealplan når det gjelder tettstedsavgrensning 

for Aremark. I tillegg inkluderes områder med nær tilknytning til nevnte avgrensning og 

arealer i Aremarksjøen. Planområdet er skissert i forhold til dagens tettstedsgrense gitt av 

arealregnskapet utført av Statistisk sentralbyrå, figur 1. 

 

Planområdets totale areal er ca. 1,276 km² innenfor et område med maksimal 1,8 km lengde i 

nord-sør-retning og 1,4 km i øst-vest-retning. Arealene i vann er 0,221 km². 
Kommunedelplanområdet skal utgjøre tettstedets langsiktige grense.  

 

 
Figur 1. Avgrensning av kommunedelplanområdet sett i forhold til tettsteds- 

avgrensningen i arealregnskapet (rød strek) utført av Østfold fylkeskommune.  

 

Planprogrammet og ønsket fra kommunen er: 

- gjøre tettstedet og kommunen mer attraktiv å flytte til 

- øke folketallet 

- skape økt trivsel og bokvalitet 

- øke antallet og styrke kvaliteten i eksisterende møteplasser og attraksjoner med 

skjæringspunkt mellom natur, kultur næring og økonomi  

- styrke og utvikle Fossbys stedsidentitet 
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2.2 Nasjonale, regionale og lokale føringer 

 

2.2.1 Nasjonale føringer 

Plan og bygningsloven, Rikspolitiske retningslinjer for hensyn til barn og unge i 

planleggingen, Vegnormalen håndbok 017 og Naturmangfoldloven er blant de viktigste 

nasjonale føringene. De ligger til grunn for kommunedelplanarbeidet. Trafikksikkerhet, 

hensyn til barn og unge, jordvern, universell utforming og hensyn til natur og miljø er viktige 

hensyn i planarbeidet. Videre beskrivelse og vurdering av disse føringene er gitt i dette 

dokument og i kommunedelplanens arealdel med konsekvensutredning.   

 

Haldenvassdraget renner gjennom kommunen og utgjør en viktig del av vassdragsarealet i 

kommunen. Dette vassdraget er varig vernet. Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 

gjelder for hele nedbørsfeltet til Haldenvassdraget. Retningslinjene er differensierte ut fra 

grad av bebyggelse, nærhet til vassdraget samt verneverdi for vassdraget og nedbørsfeltet.   

 

Ut fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine kriterier for tettsted er ikke Fossby formelt et tettsted. 

Definisjonen av et tettsted er minst 200 beboere der avstanden mellom husene er mindre enn 

50 meter. Etter Vegtrafikkloven settes kun fartsgrense 50 km/t og lavere i tettbygde strøk. 

Statens vegvesen anser ikke at Fossby i dagens situasjon fremstår som tettbygd strøk og 

bygger dette blant annet på kriteriene fra SSB.  

 

2.2.2 Regionale føringer 

Fylkesplan Østfold mot 2050 er et viktig dokument som peker ut følgende 

hovedsatsingsområder for samfunn fram mot 2050: 

- Folkehelse og levekår, bl.a. 

 Styrke eksisterende sentra fremfor spredt utbygging, for å opprettholde 

nødvendig bosetting og servicenivå i spredte områder  

 Aktive og levende sentra der service, helse, miljø og kultur ses i 

sammenheng, herunder universell utforming og bærekraftig utvikling.  

- Miljø, bl.a. 

 Økt satsing på samordnet areal- og transportplanlegging med jordvern, 

fortetting, transformasjon og tettstedsutvikling 

- Verdiskaping, bl.a. 

 Legge til rette for gode og trygge bo- og fritidstilbud, innovative 

arbeidsplasser og gode etableringsvilkår 

 Skape levende tettsteder, og satse på utvikling av levende tettsted med mer 

urbane kvaliteter med gode møteplasser 

 Videreføre turismesatsing i grenseregionen 

 

For Aremark  er fylkesplanens arealstrategi blant annet at: 

- Aremark sitt områdesenter skal avgrenses som områdesenter, hvilket betyr at man 

legger opp til en større vekst her enn i grendesamfunnene/lokalsentrene. 
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Med forankring i fylkesplanen vedtok Østfold fylkeskommune i 2010 Kulturminneplan med 

handlingsprogram. Denne vektlegger kulturminner som grunnlag for forankring og 

opplevelse, herunder: 

 Som bidrag til steds- og identitetsutvikling 

 Som attraksjoner i reiseliv og besøksnæringer 

 Som element i å gjøre Østfold attraktivt for bosetning og nyetableringer 

 

Fylkesvei 21 er en regionalt viktig hovedveg med ÅDT 1300 med en andel tunge kjøretøy på 

11%. Fylkesvei 863 er en lokalt viktig hovedveg. Fylkesvei 21 er en vei som forbinder E6 og 

E18 i indre del av Østfold.  

 

Store deler av kommunedelplanområdet inngår i regionalt viktige kulturmiljøer i Østfold. Det 

er i Planstrategi Østfold Statistikkgrunnlag 2011utgitt av Fylkesmannen i Østfold og Østfold 

fylkeskommune, beskrevet som ”landskapsområde som binder kulturmiljøet sammen”.  

 

2.2.3 Lokale føringer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i slutten av 1990-årene og er ikke lenger gyldig. 

Kommuneplanens arealdel er fortsatt gyldig. Det er ikke tidligere foretatt en detaljert drøfting 

og vurdering av utvikling av kommunesenteret og tettstedet Fossby eller en drøfting rundt 

tettstedet versus annen utvikling i kommunen. Det ble i kommuneplanens arealdel rundt 2010 

ikke avsatt nye boligarealer i dagens kommunedelplanområde eller rundt dette utover 

Fladebyåsen. Dette boligområdet er nesten ferdig utbygd, og det er behov for å tilby nye 

boligtomter. Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 skal derfor erstatte gjeldende 

kommuneplans arealdel og skape en ny arena for utvikling av kommunesenteret og tettstedet 

Fossby. Dette skal komme hele kommunen til nytte.  

 

Hovedplan for vann og avløp ble vedtatt i 2013. Denne sier at det er behov for: 

 et nytt vannverk i kommunen.  

 å vurdere de tre alternativene Aremarksjøen, Store Le og Blanketjern som 

kommunens framtidige drikkevannskilde 

 behov for utskifting av en rekke ledninger for vann og avløp 

 utvidelse av det kommunale dekningsområdet for vann og avløp, bl.a. for hyttefeltene 

ved Aremarksjøen.  

Ingen av disse tiltakene er gjeldende innenfor kommunedelplanområdet, men det vil ha 

betydning for kommunens investeringsbehov i årene framover.  

 

Andre lokale føringer er vedtatte reguleringsplaner i planområdet samt Forvaltningsplan for 

statlig sikra friluftslivsområder Aremark 2013-2018.   

 

3. Samfunnsutviklingen  
 

I beskrivelse av kommunesenteret Fossby er det av praktiske og hensiktsmessige grunner 

valgt en tilnærming der kommunen sees under ett med en tilnærming til kommunesenteret 

som et fortsatt knutepunkt i kommunen. Statistikk finnes for det meste kun tilgjengelig for 

kommunen som helhet. Samtidig er statistikken grunnleggende viktig for vurdering av 

utvikling av kommunesenteret og å se en sammenheng med kommunen for øvrig. Nesten all 
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statistikk er hentet fra Statistikkbanken, www.ssb.no , og det øvrige er hentet fra kommunens 

egne databaser.   

 

3.1 Demografi, bosetting og befolkningsutvikling 

 

3.1.1 Dagens befolkning og bosetting 

Kommunen hadde 1423 innbyggere i 2012. Befolkningsutviklingen har vært relativt stabil, og 

innbyggertallet i Aremark har i perioden 1999-2012 variert fra 1414 - 1458 personer.  

 

I Aremark er det tre tettbygde områder; Fossby, Strømsfoss og Bjørkebekk. Fossby ligger 

midt i kommunen i knutepunktet mellom fylkesvei 21 og 863. Fossby er kommunesenteret og 

er derfor senter for offentlige tjenestefunksjoner. Innbyggertallet i Fossby grunnkrets har 

variert i perioden 1999-2012 variert mellom 425-462 personer der ca 400-450 personer var 

bosatt i planområdet, se figur 2. Fossby grunnkrets er vist i vedlegg 4.  
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Figur 2. Befolkningsmengden i Fossby grunnkrets, 1999-2012.  

 

Antall ferdigstilte boliger i kommunen er vist i figur 3. I Fossby har i gjennomsnitt omtrent 2 

boliger blitt ferdigstilt per år siden 2000-2001. Det har først og fremst skjedd i Fladebyåsen 

boligfelt.  

 

http://www.ssb.no/
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Figur 3. Antall ferdigstilte boliger i Aremark, 2000-2012.  

 

Eneboliger har tradisjonelt vært og er dominerende boligtype i Aremark og Fossby. Fra 2007-

2009 økte antall tomannsboliger fra 32 til 40. Dette skjedde hovedsakelig i Fossby. For de 

andre boligtypene er det kun mindre endringer, se figur 4.  
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Figur 4. Oversikt over antall bebodde og ubebodde boliger i Aremark, 2007 og 2011. 

 

3.1.2 Befolkningsutvikling  

 

Befolkningsprognosene fram til og med år 2040 i Statistikkbanken legger til grunn lav, 

middels eller høy nasjonal vekst. Utviklingsprognoser for de tre alternativene gir jevn 

utvikling i innbyggertallet til henholdsvis 1298, og 1440 og 1628 i år 2040, se figur 5.  
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Figur 5. Befolkningsprognoser for Aremark basert på lav (LMLL), middels (MMMM) og 

høy(HMHH) nasjonal vekst fram til 2040.  

 

Innbyggertallet i 2012 i kommunen var 1423. Det er en trend generelt i Norge at personer i 

aldersgruppen 60+  gjerne flytter til mindre og mer funksjonelle leiligheter tilpasset deres 

behov nær sentrumsfunksjoner. Internt i kommunen kan det derfor forventes en viss flytting 

til Fossby sentrum grunnet en klar vekst av andelen over 66 år, se figur 6.  
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Figur 6. Endringer i befolkningsstrukturen de neste tiårene ved nasjonal middel vekst.  

 

Også når en høy nasjonal vekst legges til grunn, blir det en høyere andel personer over 66 år, 

se figur 7. Det øvrige befolkningsantallet holder seg da på omtrent samme nivå som i dag.  
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Figur 7. Befolkningsøkning og –struktur ved høy nasjonal vekst, 2012-2040.  

 

Ved en lav nasjonal vekst som basis viser prognosen at andelen personer alder 20-66 år 

synker fra 817 i 2012 til 694 i 2040. Antallet i de andre aldersgruppene går ned, se figur 8.  
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Figur8. Befolkningsnedgang og –struktur ved lav nasjonal vekst, 2012-2040.  

 

Det legges i planprogrammet for kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 opp til en 

befolkningsutvikling på 0,5% årlig vekst i planperioden, dvs. 7-7,5 personer eller 2-3 

husstander i året fram til og med 2026. Det betyr en økning fra 1423 innbyggere i 2012 til ca 

1526 innbyggere i 2026. Det innebærer en vekst som i 2026 ligger 34 personer over 

prognosen for høy nasjonal vekst. Med denne målsetting som utgangspunkt vil boligbehovet i 

perioden være ca. 3-4 boenheter i året, dvs totalt 36-48 boenheter i planperioden 2014-2026.  
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3.2 Næring og sysselsetting 

3.2.1 Sysselsetting og sektorer 

I Aremark kommune er offentlige tjenester og administrasjon, sekundærnæringer og 

varehandel og andre forretningsmessige tjenester den viktigste inntektskilden, se tabell 1.  

 
Tabell 1. Antall sysselsatte med bosted Aremark, fordelt på sektor.  

Sektor 2008 2009 2010 2011 2012 

Jordbruk,  
skogbruk og fiske  51 52 46 43 45 

Sekundærnæringer 200 193 188 193 195 

Varehandel, hotell 
og restaurant,  
samferdsel, 
finanstjen., 
forretningsmessig 
tjen., eiendom 204 198 188 187 191 

Off.adm., forsvar, 
sosialforsikring 95 54 50 52 53 

Undervisning 40 44 44 49 48 

Helse- og 
sosialtjenester 124 130 134 134 132 

Personlig 
tjenesteyting 14 13 12 17 13 

Uoppgitt 5 4 3 2 5 

TOTALT 733 688 665 677 682 

 

I år 2000 hadde 314 personer av 643 personer bosatt i Aremark sitt arbeidssted i Aremark. 

Hele 250 personer hadde sin arbeidsplass i Halden. Trenden er klar på at flere henter sin 

arbeidsinntekt fra Halden, og færre henter sin arbeidsplass fra Aremark. Likevel er det 

Aremark og Halden som fortsatt gir de fleste arbeidsplassene for aremarkinger.  I 2012 hadde 

248 personer sin arbeidsplass i Aremark og 295 personer sin arbeidsplass i Halden, se figur 9.  
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Figur 9. Antall sysselsatte personer med bosted Aremark med arbeidsplass fordelt på 

arbeidskommune.  
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I 2012 pendlet 45,9 % av de sysselsatte med bosted Aremark til Halden for å arbeide. Totalt 

pendlet over 60% av de sysselsatte ut av kommunen både i 2011 og 2012. I år 2000 var 

andelen pendlere ut av kommunen ca. 52,2%. Aremark kommune er derfor i stor grad en 

pendlerkommune, se figur 9.  

 

Antallet personer som pendler inn i Aremark er økende i årene 2000-2012. De fleste kommer 

fra Halden, under 15% i 2000 og 20% i 2012. Antallet har steget fra 58 til 70 personer. Totalt 

pendlet 73 personer i 2000 og 99 personer i 2012 inn i kommunen. Antall personer med 

arbeidsplass i Aremark har variert og utgjør nå omtrent 350 personer, se figur 10.  
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Figur 10. Antall personer sysselsatt i Aremark, 2000-2012.  

 

Antall registrerte arbeidssøkere i årene 2005-2012 har variert fra 1,1-3,0% av arbeidstyrken 

hvilket er i samsvar med landsgjennomsnittet og litt under gjennomsnittet i Østfold. Antall 

registrerte arbeidsledige i årene 1988-2012 har variert noe, og i 2012 var antallet 14.  
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Figur 11. Antall registrerte arbeidssøkere bosatt i Aremark 1988-2012.  
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3.2.2 Sysselsetting og næringsliv 

Av de rundt 350 sysselsatte med arbeidsplass Aremark, derav 248 bosatt i Aremark, er 

hovedandelen knyttet til offentlig administrasjon og småskalanæringsliv.  Den største 

arbeidsgiveren i Fossby er kommunen selv med hovedtyngden av sine ansatte i undervisning 

og barnehage, helse og omsorg, administrasjon og annet. Næringslivet i kommunen består av 

mindre bedrifter og enkeltpersonsforetak.  

 

Reiseliv og turisme 

Aremark kommune har satset på turisme og reiseliv sammen med kommunene Rømskog og 

Marker. Gjennom overføring av statlige midler har de tre grensekommunene Rømskog, 

Marker og Aremark undertegnet utviklingsavtaler med Østfold fylkeskommune med hensikt 

lokal næringsutvikling.  

 

Noen av prosjektene i Aremark med lokal til regional karakter er:  

- Informasjon i Grenseland: sette opp info-skilt og merke og tilrettelegge stier 

- Regionalpark Haldenkanalen: prosjekt fra og med 2013 med satsing på spesielt 

reiseliv og turisme i de fem kommunene: Halden, Aremark, Marker, Rømskog og 

Aurskog-Høland.  

- private aktører og møteplasser innen opplevelsesnæringer: 

- Fangekasa misjonssenter med relativt store stevner, ca. 4 km nord for 

Fossby 

- NMK Aremark Brekka med årlige aktiviteter som samler > 100 personer, 

ca. 8 km nord for Fossby 

- Campingplassen ved Kirkeng, ca 1,5 km fra Fossby 

- Haldenkanalen Sluseturer selger turisttrafikk med de gamle dampbåtene. I 

samarbeid med Regionalpark Haldenkanalen har det også blitt arrangert 

TV-overføringer fra arrangement på turistbåtene i Haldenvassdraget.  

- ”Grønt reiseliv” er et forprosjekt der en privat aktør har fått midler fra 

Innovasjon Norge til å etablere og undersøke muligheter for samarbeid 

mellom ulike private aktører i Aremark.  

- Campingplassen Store Le ved Tolsby ca. 12 km øst for Fossby 

- BMX-bane med større stevner, ca 8 km sør for Fossby 

 

I planområdet drives Fossby østre med travbane. Der er det regelmessig trening av hester og 

beite. Travbanen har vært brukt til mønstring av biler.  

 

Skolleborg Gård med meditasjon, yoga, opplevelser med kultur og natur er en aktør vis a vis 

Fossby sentrum på andre siden av Haldenvassdraget.  

 

Opplev Grenseland er et interregionalt prosjekt med grensekommunene på begge sider av 

landegrensene Norge-Sverige. Det styres av kommunene, og prosjektleder er Reiseliv Indre 

Østfold. I prosjektet inngår både prosjektene Stubbefolket og Barnas Grenseland. Prosjektene 

innebærer både salg av organiserte aktiviteter og varer. Prosjektene er delvis finansiert av 

midler fra EU.  

 

Fossby og Strømsfoss er kommunens kultursentre. Fossby er som kommunesenter og 

knutepunkt med tilbud innen kommunens handel og administrasjon, ett av disse 

kultursentrene. Fossby sentrum har et utviklingspotensiale, både i forhold til å knytte andre 

turistattraksjoner til tilbud i Fossby og å utvikle Fossby for fastboende og besøkende. Det 

gjelder både på land og via vassdraget.   
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Furulund er et satsingsområde for kommunen som eier. Furulund er et allbrukshus, og 

kommunen har leid bort serveringslokalene for drift av kafeteria/restaurant.   

 

Mellom Strømsfoss og Fossby er det ca. 10 km, og mellom Fangekasa Misjonssenter og 

sentrum av de to stedene er det ca. 5 km i hver retning.  

 

I Aremark er det årlig turister fra Norge og øvrige Europa, blant annet Tyskland. Det er 

potensiale for å tiltrekke flere turister.  

 

Landbruk 

Det er gode driftsforhold for både jordbruk og skogbruk i Aremark. Gode driftsforhold og god 

jordkvalitet for landbruk gir godt grunnlag for landbruksdrift. Det er videre korte avstander til 

markeder siden store deler av befolkningen i Norge er innenfor 9-13 mil. Den generelle 

rasjonaliseringsutviklingen i landbruket har ført til færre heltidsbønder, og mange eiere av 

mange gardseiendommer har i dag en annen hovedinntektskilde enn landbruk. Hytteutbygging 

har gitt inntekter på en annen måte.  

 

I hovedsak drives tradisjonelt landbruk i Aremark som korndyrking og skogdrift.  

 

Både nord og sør for Fossby og i Fossby er det høy andel dyrka mark. Mye dyrka mark er 

lokalisert til landområdene langs Haldenkanalen. Det er om lag 20 km² jordbruksareal og 241 

km² skog i Aremark.   

 

3.3 Fritidsbygninger 

I Aremarksjøen, Aspern og Aremarks del av Øymarksjøen har det de siste 15 årene blitt 

bygget flere hytter. Økningen er på hele 26,6 % fra 1998 til 673 hytter i 2012, og veksten er 

høyere enn i Marker, Halden og Rømskog, figur 12.  
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Figur 12. Utviklingen av antall fritidsbygninger i Aremark, Rømskog og Marker, 1998-2012.  

 

Tettheten av fritidsbygninger er høyere i Aremark enn gjennomsnittet i fylket, Halden, 

Marker og Rømskog, figur 13.  



 16 

 

0

1

2

3

4

5

6

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

Østfold

Halden

Aremark

Marker

Rømskog

 
Figur 13. Antall hytter i Østfold, Halden, Rømskog, Marker og Aremark per km² og år, 1998-

2012.  

 

Det er flere hytteområder i kommunen i tillegg til spredte hytter i skog og vassdragsnære 

områder, se vedlegg oversikt over hyttefelt langs de store sjøene i Aremark. Det er en 

vesentlig andel hytter som spredt. Spredte hytter eller koier finnes blant annet i Fjella-

området. I kommunen generelt eies hovedandelen av hyttene av utenbygdsboende selv om 

spesielt en del av de eldre hyttene/koiene eies av innbyggere bosatt i kommunen. 

 

Det legges videre til grunn en fortsatt vekst i antall hytter i kommunen. Hvor stor veksten skal 

være vil bli avklart i neste kommuneplan siden ingen hytteområder inngår i 

kommunedelplanområdet for Fossby sentrum. Det som berører kommunedelplanområdet er 

forbindelsen mellom hytteeiere og Fossby sentrum.  

 

Omtrent 60% av de utbygde hyttene og ubebygde, regulerte hyttetomter i Aremark grenser til 

Haldenvassdraget, målt i antall hytter 2 km eller nærmere vannkanten. Det er hyttefelt nord og 

vest for planområdet, og det er campingplass med diverse utleie nord for planområdet. Flere 

hyttefelt er under utbygging, og det er et potensiale for bedre tilrettelegging for hyttebrukere 

bosatt i Aremark og utenfor kommunen i forhold til Fossby sentrum. Det kan styrke 

sentrumskjernene i syd og nord i planområdet.  

 

Det antas at attraktiviteten til en del av disse hyttene og interessen for utbygging av nye kan 

ha en nær sammenheng med opprettholdelse og utvikling av et levende sentrum og 

kommunesenter.  

 

Campingplasser er i flere av de tettbygde områdene samt mot vassdragene Stora Lee og 

Haldenvassdraget. En campingplass, Kirkeng, ligger nord for planområdet ca. 2 km fra 

sentrum.  

 

En mindre båtutsettingsplass finnes ca 3 km sørvest for planområdet. Det finnes en offentlig 

tilgjengelig båtutsettingsplass i Aremarksjøen, helt nord mot Strømsfoss. Det finnes en 

småbåthavn for bosatte i Fladebyåsen boligfelt, ca 30 plasser. Det finnes ingen brygge for 

turistbåtene i kommunen bortsett fra i Strømsfoss.  
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3.4 Tettstedsanalyse og - struktur 

Beskrivelsen av det fysiske miljøet i tettstedet er begrenset i samfunnsdelen da de inngår i 

kommunedelplanens arealdel.   

 

3.4.1 Landskap, kulturminner, naturmangfold og friluftsliv 

Planområdet for kommunedelplanen inngår i et landskap preget av lave åser i nord-sør-retning 

langs et vassdrag som strekker seg i nord-sør-retning. Det er slake partier med dyrka mark og 

skog. Åsene er skogkledde med barskog eller blanding med lauvskog.  

 
Tabell 2. Arealfordeling for Aremark kommune.  

 Areal, km² 

Jordbruksareal 20,8 

Skog 241,1 

Våtmark 11,2 

Ferskvann 39,1 

Annet 7,0 

TOTALT 319,1 

 

Arealfordelingen i kommunen er ganske representativ også for Fossby selv om andelen dyrka 

mark er høyere i planområdet og i planområdets omgivelser. Hovedtrekkene i landskapet i og 

rundt planområdet er vist i figur 14. 

 

 
Figur 14. Hovedtrekkene i arealbruk i planområdet og omgivelsene. Gult = dyrka  

mark, grønt = skog, rosa = eldre boligfelt, blått = vassdrag.  

Kilde: DN, www.naturbase.no .   

 

Skjæra friluftsområde, 42 daa, nordvest i planområdet, ble sikret med statlige midler og avtale 

mellom Aremark kommune og grunneier i 1969. Det er et statlig sikret friluftsområde sikret 

for all framtid for allmennhetens bruk for friluftsliv.  

http://www.naturbase.no/
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I planområdet inngår en bekk, Fossbybekken. Den renner gjennom sentrum syd og munner ut 

i Aremarksjøen. I nedre del av bekken vest for fylkesvei 21 mot munningen er det en lokalt 

viktig naturtype. Det er totalt sett i planområdet gjort ulike artsobservasjoner og registrert 

beiteområde og trekk for rådyr. Friluftsområdet og registreringene innenfor naturmangfold er 

vist i vedlegg 8. 

 

Et temakart for friluftsliv og folkehelse viser eksisterende og foreslåtte/mulige nye traseer og 

annet innen temaene som følge av planforslaget vist. Temakartet legger primært vekt på 

traseer og forbindelseslinjer for gående og syklende og sekundært på annet innen temaene, se 

vedlegg x.    

 

Det er opparbeidet gang-og sykkelveg mellom Fladebyåsen boligfelt sør i planområdet og 

kirken, ca 2 km nord for planområdet.  

 

I løpet av 2013 skal to stier merkes ved og i Fossby. Sammen med en sykkelrute og ulike 

møteplasser og tilrettelagte områder, gir dette et nytt tilbud for myke trafikanter rundt og i 

Fossby, vedlegg 6.  

 

Seks bosettings- og aktivitetsområder fra steinalder er registrert nord for planområdet. De ni 

registrerte automatisk fredede kulturminner i planområdet er gravminner, gravfelt, 

fangslokaliteter og uavklarte arkeologiske lokaliteter. Det er høy sannsynlighet for relativt 

høy tetthet av automatiske fredede kulturminner i grunnen i alle de ubebygde områdene i 

planområdet. Det er videre tre fredede bygninger i planområdet; to bygninger på Fossby 

Vestre og en bygning nord i planområdet. Geografisk beliggenhet for disse kulturminnene er 

vist i vedleggs form.  

 

Planområdet inngår i et regionalt viktig kulturmiljø langs Haldenvassdraget, se vedlegg x. 

Planområdet spesielt mot Aremarksjøen, inngår i et landskapsområdet som binder 

kulturmiljøer sammen.  

 

Nærhet til skog, vassdrag og annen natur gir et meget godt potensiale for naturbasert 

næringsvirksomhet og helsebringende fysiske aktivitet og rekreasjon i friluft.  

 

3.4.2 Sentrumsfunksjoner og boligfelt  

Eksisterende bygningsmasse i kommunedelplanområdet er 1 – 1,5 etasjer med svært få 

unntak, blant annet en låvebygning, rådhuset og sykehjem med omsorgsboliger.  

 

Planområdet utgjøres i dag av:  

 Boligbebyggelse spredt og i de fire boligfeltene: Fladebyåsen, Fossbyåsen, 

Lillebyfeltet og Lillebyåsen 

 Sentrumsfunksjoner som rådhus, bank, dagligvare, bensinstasjon og lignende i 

knutepunktet ved møtet mellom fylkesvei 21 og fylkesvei 863.  Dette utgjør sentrum 

sør.  

 I nordre halvdel av planområdet inngår helsestasjon, sykehjem, omsorgsboliger, 

allbrukshus med kafé og svømmehall, skoler, barnehage og idrettsanlegg. Dette 

inngår i hovedsak i sentrum nord.  

 Naturområder, herunder skog, bekker/elv, strandsone til Haldenvassdraget og 

naturtyper 
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 To gårdstun og arealer for skog- og jordbruk, blant annet dyrka mark av høy kvalitet 

der det dyrkes korn 

 Fylkesvei 21 og 863 samt gang- og sykkelvei langs fylkesvei 21 og til det nyeste 

boligfeltet, Fladebyåsen.  

 To busstopp på østsiden av fylkesvei 21 nord i planområdet, ett av dem med et 

venteskur med sitteplass. Ellers brukes parkeringsarealet ved butikk sør i planområdet 

som busstopp og varelevering til dagligvarehandelen.  

 

Totalt er det om lag 130 boenheter innenfor kommunedelplanområdet. Boligfeltene ligger ca. 

300-1200 meter fra sentrumskjernene. Mellom boligfeltene er det skog og/eller dyrka mark. 

Mellom sentrumskjernene er det betydelig andel dyrka mark av høy kvalitet og med gode 

driftsforhold.  

 

Det nordlige sentrum er spredt og har en noe uklar avgrensning. Sentrum i sør har begrenset 

utstrekning og mer tydelig avgrensning, rommer ikke så mange funksjoner og ligger på begge 

sider av fylkesvei 21. 

 
                Deler av planområdet gjengitt i stedsanalysen utført av TransInForm.  

 

I sør skjer ferdselen mellom ulike servicefunksjoner og forretninger på begge sider av 

fylkesvei 21.  
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3.5 Kommuneøkonomi  

Kommunens driftsbudsjett har de siste år ligget på ca. 80-85 millioner. Det er beregnet at 

budsjettet vil kunne øke noe for perioden år 2014-2016. Dette skyldes nedbetaling av lån fram 

til og med 2013. Innføring av eiendomsskatt fra 01.01.2013 bidrar til en bedre 

kommuneøkonomi. Det tas videre sikte på en bedre forutsigbarhet på drift og opparbeiding av 

grønn og teknisk infrastruktur med mer ved bruk av utbyggingsavtaler med grunneier eller 

utbyggere.  

 

Kommunen har en utfordring i å finne flere inntektskilder og medfinansiering av ulike 

funksjoner. En viktig faktor for inntektssiden er et innbyggertall og skatteinntekter som 

nåværende eller en økning. 

 

Økonomien i mindre kommuner som Aremark, vil alltid være sårbar for endringer i statlige 

overføringer og tilskudd, blant annet småkommunetilskuddet og endringer i inntektssystemet. 

Kommunens økonomi vil derfor være noe usikker i planperioden.  

 

Det er ikke antatt behov for store investeringer i det kommunale tjenestetilbudet i 

planperioden, utover investering bygging/ombygging for nytt bibliotek, nytt vannverk, 

utvidelse og utskifting av deler av det kommunale ledningsnettet for vann og avløp. Videre 

kan det bli behov for økt vedlikehold i grønnstruktur, annen teknisk infrastruktur og den 

kommunale bygningsmassen i planområdet. 

 

Kommunens økonomi de siste årene og gjeldende rammevilkår krever god økonomistyring i 

planperioden. Opprettholdelse av dagens innbyggertall og eventuelt økning av innbyggertallet 

henger positivt sammen med opprettholdelse av kommunen. Å styrke sentrum anses ut fra 

økonomiske forhold å være grunnleggende viktig for å opprettholde Aremark som en egen 

kommune. Å styrke sentrum og opprettholde kommunen er også i tråd med den felles vedtatte 

planstrategien for de tre kommunene Marker, Aremark og Rømskog.  
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3.6 Kommunale tjenester 

En meget høy andel av de kommunale tjenestene i Aremark er lokalisert i Fossby innenfor 

planområdet for kommunedelplanen. Å opprettholde tettstedet er viktig for å kunne 

opprettholde en selvstendig kommune.  

 

Innenfor planområdet finnes:  

 Kommunens sykehjem, omsorgsboliger, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, PU og 

individuelle døgnbaserte opplegg.  

 Kommunens skoletilbud, 1.-10.trinn 

 Kommunal SFO og barnehage med tre avdelinger.  

 Allbrukshus med bevertning, svømmehall, styrketreningsrom og møtelokaler 

 Idrettsanlegg; idrettstadion, grusbane og lysløype 

 Barnevern, legekontor, fysioterapitjeneste og helsestasjon 

 Brannstasjon 

 Frivillighetssentralen 

 Administrative tjenester 

 Miljøstasjon 

 

Vann og avløp dekkes i planområdet i hovedsak av VA-nett.  

 

Det offentlige tjenestetilbudet i Aremark drives av kommunen selv og på noen felter i 

samarbeid med Halden eller Rømskog og Marker. Det samlede tjenestetilbudet kan beskrives 

som godt utbygd for kommunens grunnbehov og lovfestede forpliktelser. Det er god kapasitet 

i sykehjem, omsorgsboliger, skole og barnehage.  

 

3.7 Levekår 

Levekår og folkehelse kjennetegnes av en mengde faktorer og verdier. Noen av dem er nevnt i 

underkapitlene over i kapittel 3. Det gjelder sysselsetting, pendling, offentlige tjenestetilbud 

og mulighet for og utøvelse av fysisk aktivitet og rekreasjon. Under gis en vurdering av et 

utvalg forhold rundt levekår og folkehelse. Disse supplerer det som er beskrevet. Noen 

parametre er ikke tatt med i denne planen da de er mer generelle for kommunen, og de har et 

detaljnivå som ikke er så relevant for denne planen og planområdet.  

 

Folkehelse er både mental og fysisk helse og angir helseforholdene i et samfunn. Mulighetene 

for både fysisk og mental aktivitet er gode i Fossby og Aremark, men det er som i mange 

andre kommuner, et behov for supplement fra andre områder, for eksempel Halden og andre 

regioner.  

 

Antall møteplasser i planområdet kan økes, og kvaliteten på de eksisterende kan styrkes. Det 

vil gi bedre trivsel og folkehelse. Det gjelder både muligheter for møter med andre 

mennesker, natur og kultur.  

 

Trafikksikkerhet for gående og syklende ved kryssing av fylkesvei 21 har gitt økt bekymring 

for spesielt barn og foreldre. Fylkesvei 21 er en regionalt viktig forbindelsesåre mellom E6 og 

E18 i grensetraktene mot Sverige. Andelen godstransport er 10-11%. Det er 60 km/t 

fartsgrense gjennom tettstedet. Prognoser for trafikkmengde sier økende trafikkmengde.  
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Statens vegvesen vil etablere et krysningspunkt for gående og syklende over fylkesvei 21 og 

en ny gang- og sykkelveg ved eksisterende dagligvarebutikk sør i planområdet. Det vil gi en 

bedre forbindelse mellom eksisterende gang- og sykkelveg og dermed en tryggere skolevei og 

en bedre trafikkavvikling for gående og syklende i dette området.  

 

Privathusholdningenes inntekt etter skatt viser et nivå og en fordeling etter inntektsgrupper i 

omtrent tilsvarende med gjennomsnittet for Østfold og hele landet, tabell 3.  
 
Tabell 3. Prosentvis fordeling av privathusholdningenes inntekt etter skatt i Aremark, Østfold og hele 
landet, 2001.  

 Aremark Østfold Hele landet 

Under 150 000 kr 18,9 20,7 19,4 

150 000-399 999 kr 55,2 52,1 50,1 

400 000-499 999 kr 13,0 14,5 14,5 

500 000 kr eller mer 12,9 12,8 16,0 

 

Fordeling av privathusholdninger etter inntektsgruppe er gitt i tabell 4.  

 
Tabell 4. Privathusholdningenes inntekt etter skatt i Aremark, 2001.  

 
Antall 
privathusholdninger 

Under 150 000 kr 110 

150 000-399 999 kr 322 

400 000-499 999 kr 76 

500 000 kr eller mer 75 

Totalt 583 

 

De fleste med bosted Aremark har sin hovedinntektskilde fra arbeid, tabell 5.   

 
Tabell 5. Antall personer fordelt på alder og hovedinntektskilde i Aremark, 2011. 

 
Arbeids- 
inntekt 

Kapital- 
inntekt Pensjoner 

Andre  
overføringer 

Studielån  
og -stipend 

Økon. 
avhengige Uoppgitt 

0-18 år 5 0 0 0 0 343 0 

19-24 år 57 0 0 0 6 14 0 

25-39 år 155 0 24 23 0 11 0 

40-54 år 241 3 40 14 0 15 0 

55-66 år 114 3 81 8 0 20 3 

67-74 år 3 3 104 0 0 0 0 

75 år eller eldre 0 3 133 0 0 0 0 

TOTALT 575 12 382 45 6 403 3 

Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.  

 

Andelen sosialhjelpsmottakere i Aremark har de siste 10 årene ligget like under 5% hvilket 

tilsvarer landsgjennomsnittet. Nivået er likevel under gjennomsnittet for Østfold. Antall 

registrerte arbeidsledige av arbeidsstyrken er på nivå med landsgjennomsnittet og noe lavere 

enn gjennomsnittet for Østfold.  

 

Ved fullført grunnskole må ungdommene ut av kommunen for videre skolegang. Det 

nærmeste tilbudene er videregående skole i Rakkestad og Halden samt høgskole i Halden. 

Nærmeste universitet er Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Ved sammenligning 

gjennom tid og kommuner viser statistikken at trendene for fullført utdanning i kommunen 

følger både fylkes- og landsgjennomsnittet. Forskjellen er at i Østfold ligger andelen 
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(23%)som fullfører høgskole- og universitetsutdanning under landsgjennomsnittet (30%), og 

andelen som har fullført videregående ligger dermed på et høyere nivå. For Aremark er denne 

trenden enda sterkere enn for fylket i forhold til landsgjennomsnittet med 17,1% som har 

fullført høgskole- og universitetsnivå.  
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Figur 15. Prosentvis fordeling av fullført utdanning blant innbyggerne over 15 år i Aremark, 

1970-2012.  

 

Levekårene i Aremark er stort sett samsvarende med landsgjennomsnittet. Det kan se ut til at 

det kan være en fordel med og behov for flere arbeidsplasser lokalt, både deltid og heltid, sett 

i forhold til pendlermassen og en målsetting om å øke innbyggertallet.  

 

4. Utfordringer og utbyggingsstrategier 
 

Utbygging i kommunedelplanområdet må legge opp til å styrke sentrumskjernene og bedre 

livskvalitet i Fossby sentrum og generelt for innbyggerne i kommunen. 

Befolkningsprognosene viser ulik utvikling, og det er viktig å ta høyde for en utvikling som 

kan øke folketallet eller i det minste stabilisere det. Sett i forhold til nasjonale og regionale 

føringer er det viktig å styrke sentrumsfunksjonene og bygge boliger i gangavstand til 

sentrumsfunksjoner som butikk, fritidstilbud osv. Det vil sikre et levende sentrum med handel 

og gode møteplasser.  

 

Nærheten til vassdraget og et skog- og jordbrukslandskap på begge sider av Haldenkanalen 

både visuelt og avstandsmessig er noe av det unike ved Fossby sentrum, og det er viktig å 

skape en balanse mellom det unike ved Fossby og videre utbygging. Det er videre viktig å 

søke og tilrettelegge flere møtepunkter med kultur og natur, spesielt for lokalbefolkningen og 

for besøkende. Satsing på reiseliv/turisme må fortsatt være i fokus, og det samme gjelder 

folkehelse.  

 

Kort oppsummert er følgende arealstrategi den viktigste ved vurdering av nye arealer for 

boligbygging i kommende 40 års periode: 

1. Nærhet til sentrum; gangavstand for alle funksjonsgrupper må tilstrebes 

 

Utover dette er følgende hensyn viktige og må være en del av samlet vurdering av egnethet 

for boligbygging:  
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a. Trafikksikkerhet 

b. Forekomst av automatisk fredede kulturminner 

c. jordvern og grunneierinteresser 

d. kostnader for etablering av teknisk infrastruktur 

e. mulighet for å kunne tilby gunstige boenheter og bomiljøer til ulike 

målgrupper 

f. landskapshensyn og hensyn til Haldenvassdraget som vernet vassdrag, 

herunder 100- meters byggeforbudssone 

g. sannsynlighet for funn av automatisk fredede kulturminner 

 

For annen utbygging må det være en samlet vurdering ut fra de kvaliteter og muligheter 

arealene har og utbyggingsformål samt de målsettingene som fremkommer av kapittel 5 i 

dette dokument.  

 

Boligbygging 

Det er behov for flere arealer for boligbygging og ulike boligtyper i planperioden. Det legges 

opp til boligbygging nær sentrum i kommende 12–års periode. Det legges opp til bygging 

både i skog og på dyrka mark med middels eller lavere jordkvalitet. Videre boligbygging 

utover planperioden 2014-2026 må fortsatt knyttes til sentrumsområdene i 

kommunedelplanområdet for å opprettholde tettstedet og kommunen. Planen må ta høyde for 

en høy befolkningsprognose der andelen personer over > 66 år øker vesentlig. I et 40-års 

perspektiv nevnes følgende alternativer for videre boligbygging: 

- et mindre boligfelt vest for fylkesvei 21, nord for bekken,  

- et mindre boligfelt i skog mellom de to boligfeltene i øst, Lillebyåsen og 

Lillebyfeltet 

- skogområder tilgrensende planområdet:  

 i syd øst for fylkesvei 21  

 øst for planområdet nord for eksisterende boligfelt i øst, Lillebyfeltet og 

Lillebyåsen.   

 

De beskrevne områdene listet opp over, har ulik egnethet for boligbygging, men det evalueres 

ikke utfyllende i denne planen siden det går utover planperioden. Med gangavstand og trygge 

ferdselsårer for myke trafikanter til sentrumskjernene, spesielt til handel, tilrettelegges for å 

skape levende sentrum med fortsatt varehandel og tjenesteyting samt gode møteplasser og et 

trygt bomiljø.  

 

Kommunen har tidligere vurdert mottak av flyktninger. Dersom det i planperioden blir aktuelt 

å etablere, anses avsatte områder for boligbebyggelse tilstrekkelig til å dekke behovet for 

minst 3-5 boenheter per perioder på 3 år.  

 

Sentrumskjernene 

For å knytte sammen sentrumskjernene er det naturlig å videreføre et sentrum i syd med 

handel og administrasjon og sentrum i nord med kultur, idrett og opplevelser. Samtidig skal 

områdene knyttes sammen og omgivelsene utvikles. I sentrum i sør er det hensiktsmessig og 

mulig med en fortetting av handelsområdene. Det kan bygges i høyde og bredde på 

eksisterende bygninger. Det kan for eksempel også bygges en innendørs ”tunnel” fra dagens 

bankbygning over bekken til eksisterende dagligvarebutikk. Det er også mulig med 

transformasjon i forlengelsen sydover fra dagens dagligvarebutikk, for eksempel av den 

tidligere telefonsentralen. Det anses ikke at dagens kundemasse er tilstrekkelig for å sikre et 

stabilt forretningsliv i planområdet, men det må arbeides for dette gjennom de neste 12 år.  
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Furulund og friluftsområdet kan utvikles bedre med hensyn på opplevelser/møteplasser, og 

for Furulund bør det legges til rette for utvidet mulighet for privat drift i form av bevertning, 

overnatting og aktiviteter. Furulund kan på den måten ytterligere bli et samlingspunkt for 

reisende og kommunens fastboende.  

 

Trafikkavvikling  

Utover planperioden vil det være ønskelig å opparbeide miljøgate med fartsgrense 40 km/t 

forbi sentrumskjernen i sør. Det vil da være naturlig med en rundkjøring der det i dag er T-

kryss mellom fylkesvei 21 og 863. Det vil dekke behovet for inn- og utkjøring for parkering 

ved rådhuset. En forutsetning for miljøgate er at stedet blir definert som et tettsted etter 

Statistisk sentralbyrås kriterier, dvs. maksimum 50 meter avstand mellom boenhetene og 

minst 200 beboere. Dette forutsetter en utbygging av nye boliger i all hovedsak i eksisterende 

bebyggelse eller mellom bebygde boligfelt. Å utvide kommunedelplanområdet i sydlig eller 

nordlig retning vil derfor ikke styrke trafikkavviklingen i sentrum.  

 

Etablering av busslommer utover planperioden må vurderes. For planperioden er behovet for 

dette vurdert som begrenset, selv om behovet for universell utforming må dekkes. Nærmere 

vurdering av løsninger for busstopp beskrives nærmere i kommunedelplanens arealdel.  

 

Unike Fossby, opplevelsesnæringer, folkehelse og friluftsliv  

Mulighetene er flere for å tilrettelegge for økte opplevelser i Fossby sentrum og forbindelser 

mellom Fossby sentrum og omgivelsene via både vannveien og landarealer. Det er gode 

muligheter for enkel tilrettelegging for både boende og besøkende. Det er potensiale for nye 

og ulike typer møteplasser. Nærheten til store arealer med innsjøer gjør det naturlig å 

tilrettelegge for at lokalbefolkningen og andre kan knyttes nærmere til tettstedet via 

vannveien. Det betyr utbygging av flere småbåthavner.  

 

Næringsliv 

Det må legges til rette for økt verdiskaping med etablering og drift av næringsvirksomhet i 

Fossby. Det er viktig for kommunens eksistens å satse på næringsutvikling og motarbeide en 

trend med synkende antallet arbeidsplasser i Aremark.  

 

Antallet hytter i kommunen gir et potensiale for å knytte hyttebrukerne til Fossby gjennom 

reiseliv, handel og å øke kvaliteten i oppholdet i Aremark for disse turistene gjennom 

opplevelser, attraktiviteter og aktiviteter. Det gjelder også vannveien. Å knytte pågående 

reiseliv-/turistprosjekter opp mot Fossby er naturlig. For å utnytte potensialet må en 

ilandføringsmulighet for turister i turistbåtene i form av brygge, opparbeides i Fossby.   

 

5. Hovedmål, underordnede mål, tiltak og handlinger  
 

De tre kommunene Marker, Aremark og Rømskog har i felles planstrategi fastslått at felles 

visjon skal være:  

 

Grenseland – et bedre sted å bo  

 

For å utdype denne visjonen og tilpasse den til de lokale utfordringene legges det i 

planperioden opp til tre hovedmål i Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026: 

1. Et levende sentrum 



 26 

2. Et grønt tettsted 

3. Et livskraftig kommunesenter 
 

De tre hovedmålene for Fossby kan sammenfattes til: 

 

Fossby – levende, grønt og mangfoldig! 
 

Det grønne tettstedet med et levende sentrum skal gi møteplasser, aktiviteter og opplevelser i 

skjæringspunktet mellom natur, kultur, næring og økonomi. Grunnlaget i Fossby er svært 

positivt for å utvikle et mangfoldig tettsted gjennom natur, kultur og næring og opplevelsene 

knyttet til disse. Tettstedet Fossby kan utvikles til å bli en ”perle” av et tettsted både for 

fastboende og besøkende.  

 

Et grønt tettsted gir god ramme rundt et levende sentrum og et livskraftig kommunesenter. 

Det støtter opp under stedets egenart og skal støtte oppunder kvalitet- og trivselsopphold for 

fastboende og besøkende. Det skal være et livskraftig lokalsamfunn som bidrar til å sikre et 

økende innbyggertall i tettstedet og bidra til god bokvalitet i hele kommunen.  

 

Dette skal legges en god plattform for å tiltrekke nye innbyggere og turister med økt 

innbyggertall som mål. Gjennom økt folketall og god livskvalitet skal flere bli boende og sette 

pris på stedets kvaliteter. Trygghet, trivsel og tilhørighet for barn, unge og voksne er 

kjennetegn for bærekraftige lokalsamfunn.  

 

Stedsidentiteten for Fossby bygger på : 

- kultur, kulturminner, kulturhistorie 

- natur i form av skog, jord og vassdrag 

- nåtidens stedsidentitet som tettsted med godt bomiljø, moderne funksjoner og 

tilrettelegging for positiv livsutfoldelse og folkehelse.  

 

Fossby er et grønt tettsted innenfor en grønn kommune. Kommunen er grønn i betydning :  

- store naturområder med skog, myr og vassdrag. Landskaper og naturen er dominert av skog.  

- landbruk med et aktivt skog- og jordbruk. 

- uansett hvor man befinner seg i kommunen så er naturen og landbruket nære.  

 

For Fossby som tettsted er det viktig å bevare den grønne rammen som natur og landbruk gir. 

Dette gir rom for opplevelser gjennom sanseinntrykk og opplevelser gjennom aktiviteter.  

 

Natur- og landbruksområdene gir muligheter for friluftsliv og rekreasjon. Det er viktig å 

bevare grøntområdene og tilrettelegge for opplevelser og mangfold knyttet til disse.  

 

5.1 Et levende sentrum 

 

HOVEDMÅL 1: ET LEVENDE SENTRUM 

 

Med sentrum menes først og fremst de to sentrumskjernene og nære omgivelser til disse og 

aktiviteter som kan styrke næringslivet og møteplassene i sentrum. En passasje gjennom 

sentrum til noe på ”andre siden” som er attraktivt er også en måte å opprettholde sentrum. Et 

levende sentrum gir møteplasser som igjen gir folkehelse og trivsel.  
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Undermål 

 

 

Handlinger og tiltak 

 

1. Styrke sentrumskjernene ved flere 

møteplasser og styrking av næringslivet 
 

Sentrum i syd og nord skal styrkes på hver 

sin måte hver for seg og slik at de utfyller og 

styrker hverandre. Dette skal skje ved å:  

- å styrke dagens bruk 

- å tilrettelegge for framtidens samfunn 

 

 

a. Tillate utbygging av Furulund til å omfatte 

privat drift for bevertning, overnatting og 

naturbaserte aktiviteter og opplevelser.  

b. Legge til rette for adkomst både via land 

og vann, blant annet gjennom opparbeiding 

av turistbåtbrygge og flere småbåthavner 

c. Utvikle sentrum i sør for kombinert 

boligbygging, forretningsliv og 

administrasjon. Den gamle skolebygningen 

ved fylkesvei 21 skal rives til fordel for et 

nytt torg.  

d. Opparbeide en rasteplass mellom 

vannspeilet Hølen og fylkesvei 21 med kort 

avstand til både bensinstasjon, forretninger 

og administrasjon. 

e. Legge til rette for og oppmuntre 

opplevelses-”tilbudet” i tettstedet både det 

kommersielle og frie knyttet til natur, kultur 

og næring.  

 

 

2. Tilby ulike boligtyper og bomiljøer  

 

Nye boligfelt skal i hovedsak være med 

gangavstand til sentrumskjernene. 

Boligtypene skal være tilpasset ulike behov 

hos ulike og potensielle målgrupper.  

 

 

 

a. Legge til rette for to nye boligfelt knyttet 

til sentrum syd 

b. Legge til rette for trygge og gode 

boligmiljøer for alle aldre og brukergrupper 

 

3. En god trafikksikkerhet – og avvikling 

skal sikres for alle trafikanter 

 

Foreldre med barn og barn selv er bekymrede 

for kryssing av fylkesvei 21. Kryssing av 

trafikkerte veier er en mistrivselsfaktor. 

Trafikksikkerhet og –avvikling må derfor 

sikres en god kvalitet.   

 

a. Legge til rette for opparbeiding av ny 

gang- og sykkelveg mellom sentrum sør og 

første avkjøring til Lillebyåsen boligfelt 

b. Parkeringsplasser skal ha sikker adkomst 

for alle trafikanter.  

c. Sikre et krysningspunkt over fv. 21 

mellom gang- og sykkelvegen i sentrum sør 

d. Unngå å legge til rette for flere 

krysningspunkter over fylkesvei 21.  

e. Sikre trygge ferdselsårer for alle 

trafikanter  

i. i sentrumskjernene 

ii. mellom sentrumskjernene og andre deler 

av tettstedet 

f. Sikre god trafikkavvikling gjennom Fossby 
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for regional og lokal transport 

  

 

5.2 Et grønt tettsted 

 

HOVEDMÅL 2: ET GRØNT TETTSTED 

 

Stedets natur og kultur er unikt for Fossby, og de er viktige elementer i stedsidentiteten. Både 

landskap, levende landbruk, kulturverdier, vassdragsmiljø og naturmangfold er en del av det 

grønne tettstedet.  

 

Fossby er et grønt tettsted innenfor en grønn kommune. Kommunen er grønn i betydning :  

- store naturområder med skog, myr og vassdrag. Landskaper og naturen er dominert av skog.  

- landbruk med et aktivt skog- og jordbruk. 

- uansett hvor man befinner seg i kommunen er naturen og landbruket nære.  

 

For Fossby som tettsted er det viktig å bevare den grønne rammen som natur og landbruk gir. 

Dette gir rom for opplevelser gjennom sanseinntrykk og opplevelser gjennom aktiviteter.  

 

Natur- og landbruksområdene gir muligheter for friluftsliv og rekreasjon. Det er viktig å 

bevare grøntområdene og tilrettelegge for opplevelser og mangfold knyttet til disse.  

 

 

Undermål 

 

 

Handlinger og tiltak 

 

1. Utvikle nye muligheter for positiv 

utfoldelse i møte natur og kultur 

 

 

Økt tilgjengelighet til Haldenvassdraget i et 

unikt og ganske intakt natur og    

kulturlandskap vil gi flere attraktiviteter, 

opplevelser og møteplasser.   

 

Friluftsområdet, turveg og stinettet er viktige 

elementer i folkehelse, herunder bokvalitet, 

trivsel og tilhørighet.  

 

 

 

a. Bevare grønnstruktur mellom og rundt 

eksisterende boligfelt 

b. Legge til rette for flere aktiviteter og 

opplevelser for allmennheten i det statlig 

sikrede friluftsområdet på Skjæra, se avsnitt 

under tabellen.  

c. Øke tilgjengeligheten til vassdraget til fots 

og med sykkel 

d. Tilrettelegge for bevaring og økt 

opplevelsesverdi knyttet til kulturminner, 

kulturlandskap og natur  

e. Tilrettelegge for aktiviteter og opplevelser 

knyttet til de positive kvalitetene i og ved 

tettstedet og vassdraget.  

f. Tilrettelegge for utvikling av eksisterende 

sti- og turvegnett ved å opparbeide nye 

forbindelser i tettstedet og stier og kjerreveier 

utenfor tettstedet 

 

 

 

2. Bevare mest mulig av arealer av dyrka 

mark 

 

a. Mest mulig av den dyrkede marka skal 

bevares for fortsatt jordbruk.  
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Et levende landbruk er en del av den lokale 

stedsidentiteten og en del av det regionalt 

viktige kulturlandskapet langs Aremarksjøen 

og Haldenvassdraget.  

 

b. Gardstun skal bevares, eventuelt skal 

bygninger restaureres eller opparbeides i en 

stil som er i tråd med historisk 

arkitektur/byggestil på stedet.  

 

3. Bevare hovedtrekkene i landskap og 

bevare kantsoner mot Haldenvassdraget 

og sidevassdrag.   

 

 

a. Det skal tas landskapshensyn ved 

utbygging.  

b. Grøntbelter mot vassdrag skal bevares.  

c. Det tillates i 100 meters sonen langs 

Haldenkanalen ikke utbygging til annet enn 

friluftslivsformål, herunder småbåthavner og 

turistbrygger fastsatt i kommunedelplanens 

arealdel 

 

 

For det statlig sikrede friluftsområdet ønskes det en betydelig bedre tilrettelegging for og 

utvikling for allmennhetens tilgang for å utøve friluftsliv. For å utvikle friluftsområdet på 

Skjæra skal det i planperioden arbeides for en utvikling med : 

 brygge for Turisten og de andre turistbåtene SV/S i friluftsområdet 

 flere turveger og -stier  

 utvidelse av badeområdets areal og kvalitet 

 1-2 flytebrygger nord i området med gjesteplass til totalt 20 småbåter 

 mulighet for å sjøsette kano og kajakk øst for ny småbåthavn 

 leirplass med mulighet for enkel amfi/utescene, benker og noe plass for telting 

 servicehus med håndvask og 1-2 toalett, derav 1 HC-toalett 

 utvidelse av eksisterende parkeringsplass til totalt 20 biloppstillingsplasser 

 båtutslipp sør i området 

 universell utforming skal vektlegges 

 flersidig skogbruk skal praktiseres 

 

Utvikling av friluftsområdet som beskrevet ovenfor, skal spesielt ha en høy prioritet for fysisk 

opparbeiding i perioden 2015-2017. Tilrettelegging av dette området vil sikre en høyere 

attraktivitet for besøkende og fastboende.  

 

5.3 Et livskraftig kommunesenter 

 

HOVEDMÅL 3. ET LIVSKRAFTIG KOMMUNESENTER 

 

Uten et levende sentrum opphører tettstedets drivkraft. I Fossby må stedets identitet og særart 

brukes for videre utvikling av kommunesenteret. Kommunen kan drive ulike prosjekter 

knyttet til dette arbeidet, men næringsaktører, foreninger og allmennheten må være aktive 

drivere og brukere av kommunens sentrum, Fossby. Uten et levende Fossby forsvinner 

grunnlaget for en egen kommune. Om kommunen i planperioden skulle bli slått sammen med 

en eller flere kommuner, er det viktig for bosetting og trivsel i tettstedet at det blir 

opprettholdt og utviklet. Om forretningslivet forsvinner, vil attraktiviteten ved å bo i Fossby 
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bli redusert. Utflytting vil være en naturlig følge. Videre vil et manglende forretningsliv og 

dermed færre møteplasser i Fossby bety lavere attraktivitet for besøkende i Fossby.  

 

De to andre hovedmålene, ”Et levende sentrum” og ”Et grønt tettsted”, støtter oppunder en 

målsetting om et livskraftig kommunesenter. 

 

 

Undermål 

 

 

Handlinger og tiltak 

 

1. Sikre god kvantitet og kvalitet i 

tjenestetilbudet innen offentlige 

servicefunksjoner.  

 

Kommunens offentlige tjenestetilbud betyr 

mye for folkehelse og bokvalitet. Videre er 

det en del av de forpliktelser som en 

kommune har overfor sine innbyggere.   

 

 

 

1. Fossby skal være senter for offentlige 

tjenestefunksjoner.  

2. Ombygging eller nybygging av nytt 

bibliotek skal skje.  

3. Hovedvannplan for vann og avløp skal 

følges opp i planområdet.   

 

 

2. En god kommuneøkonomi  

 

Kommuneøkonomi er grunnleggende viktig 

for måloppnåelse og gjennomføring av 

kommunedelplanen. En god 

kommuneøkonomi sikrer en god 

gjennomføringsevne av mål, tiltak og 

handlinger.  

 

 

 

1. Det skal være en bevisst økonomistyring 

med klar målsetting for å gjennomføre tiltak 

og handlinger beskrevet i planen.  

2. Det skal søkes prosjektmidler og tilskudd 

til tiltak der det er mulig, for å gjennomføre 

tiltak og handlinger for allmennheten i 

planen. Det skal videre søkes 

samarbeidspartnere for å finansiere disse 

tiltakene/handlingene.  

3. Bruke utbyggingsavtaler mellom 

utbyggere/grunneiere og kommunen der 

utbyggingsavtale er en forutsetning for 

utbygging og videre drift.  

4. Bruke utviklingsavtaler og samarbeid med 

de andre kommunene i grenseregionen 
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Rådhuset i Aremark med deler av sykehjem og omsorgsboliger i bakgrunnen.  
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Vedlegg 1 Friluftsliv og folkehelse 
 

Utarbeidet av Natur, Utvikling & Design Grunnlagskart: Skog og Landskap 
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Vedlegg 2 Registrerte automatisk fredede kulturminner 

og fredede bygninger 
 
 

 

 
Alle registrerte automatisk fredede kulturminner er markert med rune-R, og SEFRAK-

registrerte bygninger er markert med S. Kilde: Riksantikvaren.  
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Vedlegg 3 Regionalt viktige kulturmiljøer 
 
Kilde: Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold.  

 

 
Oversikt over regionalt viktige kulturmiljøer i form av 1) kulturmiljø og 2) 

landskapsområde som binder kulturmiljøet sammen.  
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Vedlegg 4 Grunnkretser i Aremark kommune 
 

 
Oversikt over de seks grunnkretsene i Aremark kommune.  
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Vedlegg 5 Hyttefelt i Aremark 
 
Utarbeidet av Natur, Utvikling & Design i samarbeid med Aremark kommune 

 
Gule felter viser hyttefelt < 2 km fra hovedvannstrengen i de store vassdragene. 
Lilla felter viser hyttefelt > 2 km fra hovedvannstrengen i de samme 

vassdragene.  
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Vedlegg 6 Temakart Stier, vandre- og sykkelruter rundt 

Fossby 
 

Utarbeidet av Natur, Utvikling & Design i samarbeid med Aremark kommune 
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Vedlegg 7 Naturmangfold og sikret friluftsområde 
 

 

 
Registrert naturmangfold og statlig sikret friluftsområde.  

Brun skravur = bestemte arters rasteplasser og/eller ynglelokaliteter, gule punkter = 

observasjoner av truede arter, polygoner med rød ytterkant = naturtyper, og blå skravur 

= statlig sikret friluftsområde. Kilde: DN, www.naturbase.no .  

 

http://www.naturbase.no/
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Forord 

 

Aremark kommune besluttet i juni 2012 å utarbeide en områderegulering for Fossby sentrum, 

og områdereguleringen skulle legge til rette for både kortsiktig og langsiktig utbygging. Som 

følge av varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet kom det krav om arkeologiske 

registreringer med en betydelig kostnadsramme. Som følge av dette samt det behov for plan 

som var ønsket, ble det vedtatt å endre plantypene til kommunedelplan for Fossby sentrum og 

en detaljregulering for sentrumskjernene i Fossby og et område rundt.  

 

Kommunedelplanen gjelder for et mindre areal, og detaljgraden er derfor relativt høy. 

Utarbeidelse av detaljreguleringer i planområdet blir derfor tilsvarende mindre 

arbeidskrevende. Derimot er kostnadene til eksterne utredninger høyere ved utarbeidelse av 

detaljreguleringen framfor ved kommunedelplanen.  

 

Som følge av at arkeologiske registreringer på land og i vann først blir gjennomført etter at 

kommunedelplanen er vedtatt av kommunen, er det satt krav i planbestemmelsene til 

kommunedelplanens arealdel med forbehold om funn av automatisk fredede kulturminner.  

 

Lisbet Baklid i Natur, Utvikling & Design har utarbeidet planforslag til kommunedelplan for 

Fossby sentrum og vært saksbehandler i saken. Administrasjonen i Aremark kommune har 

deltatt i dette arbeidet gjennom sektoransvarlige og fagsaksbehandlere på ulike felt. Et 

idégrunnlagsdokument har vært en stedsanalyse utført i prosjektet TransInForm. Det har 

bidratt i vurdering og drøfting av eksisterende forhold og hvordan sentrum kan forbedres med 

hensyn på attraksjoner, aktiviteter, opplevelser og møteplasser.  

 

Kommunedelplan for Fossby sentrum har videre blitt til gjennom aktiv deltagelse og 

medvirkning i både formell og uformell politisk prosess i og med både kommunestyre, 

formannskap og plan- og utviklingsutvalg i Aremark.  

 

De tre største grunneierne i planområdet har blitt invitert til møter og befaringer underveis i 

prosessen. Regionale myndigheter har bidratt med innspill og råd.  

 

Sammen med kommunedelplanens samfunnsdel danner kommunedelplanens arealdel med 

konsekvensutredning grunnlaget for målbevisst og helhetlig styring av Fossby og dermed en 

viktig del av kommunen i årene 2014-2026.  

 

 

 
Forsidefoto: Aremarksjøen sett fra sør mot Kjeungpinna med friluftsområdet i bakgrunnen.  
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1. Innledning 
 

Overordnet planlegging i form av kommuneplan er en lovpålagt oppgave for kommunene, jf. 

Plan- og bygningsloven §10-1 og 11-1. Som et ledd i dette kan det utarbeides 

kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder, jf. Pbl §11-1.  

 

Planprogram for kommunedelplanarbeidet ble vedtatt i plan- og utviklingsutvalget 04.04.2013 

og med endring i kommunestyret 13.06.2013. Natur, Utvikling & Design leder planprosessen 

og utarbeidelse av planene. Plan- og utviklingsutvalget, formannskapet og relevante fag- og 

ansvarspersoner i administrasjonen i Aremark har bidratt i work shops, arbeidsgruppemøter 

og/eller andre møter.  

 

Kommunen ønsker å bli mer attraktiv ved å fokusere på sosiale og kulturelle møtesteder for 

innflyttere og unge som kan tenkes å komme tilbake etter endt utdanning. Videre har de fem 

grensekommunene Marker, Aremark, Rømskog, Aurskog-Høland og Halden fra 2013 etablert 

Regionalpark Haldenkanalen.  

 

I den felles planstrategien for Marker, Aremark og Rømskog, vedtatt 2013, er den felles 

visjonen formulert som:”Grenseland – et bedre sted å bo”.  Kommunedelplan Fossby 

sentrum 2014-2026 Arealdelen skal sammen med samfunnsdelen i samme plan gi et godt 

styringsverktøy for kommunesenteret Fossby fram til og med 2026. Mens målsettingene og 

samfunnsforholdene er gitt i samfunnsdelen, beskriver arealdelen i kommunedelplanen de 

fysiske forholdene og hvordan de skal legges til rette for å oppnå målsettingene og visjoner 

for Fossby sentrum som en del av Aremark kommune og grensekommunene.  

 

2. Nasjonale, regionale og lokale føringer 

2.1 Lover, forskrifter og retningslinjer  

 

Plan- og bygningsloven er den viktigste føringen i planarbeidet og planinnholdet, jf pbl §1-1. 

Arealdelen til en kommuneplan eller kommunedelplan skal inneholde planbeskrivelse, 

plankart og bestemmelser. Planbeskrivelsen skal inneholde konsekvensutredning for nye 

utbyggingsområder enkeltvis og samlet i forhold til konsekvenser for miljø og samfunn. 

Miljøverndepartementet har utarbeidet veiledere for planleggingen.   

 

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag gir differensierte føringer for 

arealplanlegging og utbygging langs vassdragsbeltet. Fossby sentrum kommer inn under 

klasse 1 og 2. Klasse 1 er vassdragsbeltet i og ved byer og tettsteder, som har eller kan få stor 

betydning for friluftsliv. Klasse 2 er vassdragsbelte med moderate inngrep i selve 

vannstrengen, og hvor nærområdene består av utmark, skogbruksområder og 

jordbruksområder med spredt bebyggelse.  

 

Lov om kulturminner er viktig da den setter rammer for planarbeidet i form av krav om 

registreringer og automatisk fredning av kulturminner fra før reformasjonen.  

 

Naturmangfoldloven setter viktige rammer for hensyn til rødlistede arter og naturtyper og 

beskriver planmyndighetens utredningsplikt og dokumentasjon.   
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Øvrige viktige lover, forskrifter og retningslinjer er gitt av:  

Håndbok 017 Veg- og gateutforming, Statens vegvesen 

Håndbok 231 Rekkverk, Statens vegvesen 

Vannressursloven 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2012 

Rikspolitiske retningslinjer for å sikre barn og unges interesser i planleggingen 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 

 

2.2 Regionale føringer 

 

Fylkesplan Østfold mot 2050 er et viktig dokument som peker ut følgende 

hovedsatsingsområder for samfunn fram mot 2050: 

- Folkehelse og levekår, bl.a. 

 Styrke eksisterende sentra fremfor spredt utbygging, for å opprettholde 

nødvendig bosetting og servicenivå i spredte områder  

 Aktive og levende sentra der service, helse, miljø og kultur ses i 

sammenheng, herunder universell utforming og bærekraftig utvikling.  

- Miljø, bl.a. 

 Økt satsing på samordnet areal- og transportplanlegging med jordvern, 

fortetting, transformasjon og tettstedsutvikling 

- Verdiskaping, bl.a. 

 Legge til rette for gode og trygge bo- og fritidstilbud, innovative 

arbeidsplasser og gode etableringsvilkår 

 Skape levende tettsteder, og satse på utvikling av levende tettsted med mer 

urbane kvaliteter med gode møteplasser 

 Videreføre turismesatsing i grenseregionen 

 

For Aremark  er fylkesplanens arealstrategi blant annet at: 

- Aremark sitt områdesenter skal avgrenses som områdesenter, hvilket betyr at man 

legger opp til en større vekst her enn i grendesamfunnene/lokalsentrene. 

 

 

Med forankring i fylkesplanen vedtok Østfold fylkeskommune i 2010 Kulturminneplan med 

handlingsprogram. Denne vektlegger kulturminner som grunnlag for forankring og 

opplevelse, herunder: 

o Som bidrag til steds- og identitetsutvikling 

o Som attraksjoner i reiseliv og besøksnæringer 

o Som element i å gjøre Østfold attraktivt for bosetning og nyetableringer 

 

Øvrige viktige regionale føringene av betydning for planområdet er gitt av: 

Regional transportplan  

Estetikkveileder for Østfold 

 

Store deler av kommunedelplanområdet inngår i regionalt viktige kulturmiljøer i Østfold. Det 

er i Planstrategi Østfold Statistikkgrunnlag 2011utgitt av Fylkesmannen i Østfold og Østfold 

fylkeskommune, beskrevet som ”landskapsområde som binder kulturmiljøet sammen”, se 

vedlegg 4.  
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2.3 Lokale føringer 

 

I Kommuneplan Aremark arealdel 2010-2022 er det kun avsatt framtidige utbyggingsarealer 

til to arealformål i planområdet, se figur 1: 

 områder for utvidelse av offentlige og allmennyttige i to felt;  

o et felt fra og med vest for rådhuset syd til og med vest for bensinstasjonen 

o et felt øst for eksisterende bebyggelse nord i planområdet  

 en ny gang- og sykkelvei fra krysset mellom fylkesveiene og østover langs fv. 863 til 

avkjøring til Lillebyfeltet 

  

 
Figur 1. Utsnitt fra gjeldende kommuneplans arealdel, Aremark kommune.  

Rosa felt = framtidige arealer for offentlige og allmennyttige formål. Rød  

stiplet linje = framtidig gang- og sykkelveg.   

 

Hovedplan for vann og avløp, vedtatt 2013, gir føringer for investeringer og tiltak innen vann 

og avløp. Nytt vannverk, utskifting av eksisterende ledningsnett samt utvidelse av det 

kommunale nettet er viktige tiltak i denne.  

 

Det er i dag fire reguleringsplaner innenfor kommunedelplanområdet: 

- Reguleringsplan for Lillebyfeltet, vedtatt 26.09.1970 

- Reguleringsplan for Lillebyåsen, vedtatt 08.08.1977 

- Reguleringsplan for Fladebyåsen, vedtatt 21.06.2001 

- Reguleringsplan for Aremark flerbrukshall, vedtatt 11.02.2010 
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3.  Beskrivelse av planområdet 
 

3.1 Arealavgrensning 

Kommunedelplanområdets avgrensning bygger på Østfold fylkeskommunes arealplan når det 

gjelder tettstedsavgrensning for Aremark. I tillegg inkluderes områder med nær tilknytning til 

nevnte avgrensning og arealer i Aremarksjøen. Planområdet er vist i forhold til dagens 

tettstedsgrense gitt av Statistisk sentralbyrå, figur 2.  

 

Planområdets presise avgrensning er gitt i plankartet. Planområdets totale areal er ca. 1,276 

km² innenfor et område med maksimal 1,8 km lengde i nord-sør-retning og 1,4 km i øst-vest-

retning. Arealene i vann er 0,221 km².  

 

 
Figur 2. Avgrensning av kommunedelplanområdet sett i forhold til tettsteds- 

avgrensningen i arealregnskapet (rød strek) gitt av Statistisk sentralbyrå. Gul skravur angir 

bebygde felter i 2006.  
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3.2 Bebyggelse og sentrumskjerner 

 

3.2.1 Boligbebyggelse 

De eksisterende boligfeltene i planområdet er: 

- Fladebyåsen, ca 25 boenheter 

- Lillebyfeltet, 26 boenheter 

- Lillebyåsen, 29 boenheter 

- Fossbyåsen, 19 boenheter 

 

Boligfeltenes beliggenhet er vist i figur 1. Den øvrige boligbebyggelse er spredt og utgjøres 

av ca. 20 boenheter. Totalt er det ca. 120 boenheter i planområdet. I tillegg kommer 

omsorgsboliger, ca. 20 enheter.  

 

Boligbyggelsen er med få unntak eneboliger med 1-1,5 etasjer, se vedlegg 9. Bebyggelsens 

karakter er også omtalt i kapittel 3.3.3.   

 

3.2.2 Sentrumskjernene 

Sentrumsfunksjoner som rådhus, bank, dagligvare, bensinstasjon og lignende i knutepunktet 

ved møtet mellom fylkesvei 21 og fylkesvei 863.  Dette utgjør sentrum sør som et knutepunkt 

for handel og administrasjon. Det er en mindre utendørs møteplass utenfor bankbygget, men 

denne har potensiale i både størrelse og type til å utvikles til å være mer attraktivt og mer 

tigjengelige for flere. Fossbybekken renner gjennom sentrum sør ned i Aremarksjøen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdsel i sentrum 

syd mellom ulike 

tjenestetilbud. 

Kilde: 

TransInForm.  

 

 

I nordre halvdel av planområdet inngår helsestasjon, sykehjem, omsorgsboliger, allbrukshus, 

flerbrukshall, skoler, barnehage og idrettsanlegg. Dette inngår i hovedsak i sentrum nord med 

beliggenhet øst for fylkesvei 21. Allbrukshuset rommer restaurant/kafeteria, svømmehall, 

styrketreningsrom, bygdekino og møtelokaler, og utenfor er det parkeringsplass med plass til 

ca 25 biler inkl. ladestasjon for to el-biler.  
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                Deler av planområdet gjengitt i stedsanalysen utført av TransInForm.  

 

Sentrumskjernene i nord og sør gir møteplasser mellom natur, kultur og næring. Det nordlige 

sentrum er spredt og har en noe uklar avgrensning. Sentrum i sør har begrenset utstrekning og 

mer tydelig avgrensning, rommer ikke så mange funksjoner og ligger på begge sider av 

fylkesvei 21.  

 

3.3 Naturforhold 

3.3.1 Erosjonsfare 

Løsmassene i planområdet består av hovedsakelig tynt humus- og torvdekke, tynn hav- og 

strandavsetning, tykke havavsetninger og sekundært av breelvsetninger og tynt humus- eller 

torvdekke.  
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Figur 3. Oversikt over løsmassene i planområdet. Kilde: Arealis, www.ngu.no .  

 

Det finnes tjukke havavsetninger i deler av kommunedelplanområdet. Disse arealene ligger i 

flatt terreng og noe i svakt hellende terreng, og det er hovedsakelig dyrka mark. Høy og 

middels sannsynlighet for skred og erosjon er i hovedsak sammenfallende med 

havavsetningenes beliggenhet, se vedlegg 1. Jordene vest for fylkesvei 21 er i kategoriene 

middels – stor – svært stor erosjonsrisiko. Jordene øst for fylkesvei 21 er i hovedsak lav – 

middels.  

 

Området er ikke kartlagt for kvikkleireforekomster. De områdene med størst sannsynlighet for 

kvikkleire er: 

- områder under marin grense 

- områder med tjukke havavsetninger  

- områder med marine strandavsetninger 

 

Områder med størst sannsynlighet for erosjon og skred som følge av kvikkleire, er hellinger 

med de tre nevnte faktorene over til stede samt en helling på minst 1:15. Det er ikke flomfare i 

planområdet hvilket gir risikoen for erosjon mindre.  

 

3.3.2 Jordkvalitet og dyrkbar jord 

Alle kategorier jordkvalitet inngår i planområdet, se vedlegg 2. Det er den høyeste 

jordkvaliteten, svært god, som dominerer. Dernest kommer god kvalitet, mens mindre god 

kvalitet forekommer på en mindre del av arealene.  

 

Dyrkbar jord er svært utbredt på ubebygde områder både i og utenfor planområdet, se vedlegg 

3. I planområdet er det arealer med dyrkbar jord i skog sør for sentrum sør/fylkesvei 863 og 

http://www.ngu.no/
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sør for Fossbybekken. Det er imidlertid ikke alle disse arealene som er egnet til korndyrking. 

Deler av området i nedre deler mot Fossbybekken er noe torvholdig.  

 

3.3.3 Landskapsformer, grønnstruktur og vassdrag 

Landskapet i og rundt planområdet er preget av følgende typer arealbruk og natur: 

- Haldenvassdraget 

- Bebyggelse 

- Arealer med jordbruksdrift 

- Arealer med skog  

 

Landskapet består av lave åser eller høydedrag i nord-sør-retning. Aremarksjøen danner de 

laveste partiene i landskapet og er således bunnen i landskapsrommene der sjøen inngår. Vest 

for Aremarksjøen og Haldenvassdraget er arealene dominert av skog og noe brattere partier 

opp fra vannet. Øst for vassdraget er det slakere partier opp fra vannet, og det er dominans av 

jordbrukslandskap med mosaikk av bebyggelse og skog.  

 

Øst i planområdet er det kun skog som danner vegger i landskapet, og jordbrukslandskapet er 

der bunnen i flere landskapsrom. Bebyggelsen i den østre delen av planområdet er innpakket 

av trær slik at trærne som omgir husene danner en vegg i landskapet. Mot vassdraget i øst har 

man de to skogarealene på Fladebyneset og Fossbyskjæra som stikker ut som nes i vassdraget. 

Mellom disse to er det slake partier med trerekker av lauvtrær og slakere partier av 

kornarealer mot vassdraget. Trerekkene danner en halvåpen vegg som det stort sett er mulig å 

se gjennom hele året. Bebyggelsen i Fossby er hovedsakelig øst for fylkesvei 21 og er derfor 

ikke så synlig fra vassdraget. Mot vassdraget er det to gårdstun som ligger som øyer i et 

jordbrukslandskap mellom de to sentrumskjernene i Fossby.  

 

Skog, trerekker og terrengformasjoner danner veggene i dette landskapet, og 

landskapsrommene fremstår som halvåpne. Landskapsrommene har derfor ikke bestandig en 

klar avgrensning da deres utbredelse avhenger av hvor man befinner seg. De viktigste 

landskapsrommene og siktlinjene i og inn i planområdet er vist i temakart i vedlegg 5.  

 

På land danner Fossbybekken en variasjon med lyd og annerledes formasjon og bevegelse.   

 

Bebyggelsens karakter er vist i temakart vedlegg 9. Det er få bygninger som markerer seg i 

landskapet, dvs. fremstår som positive eller negative landemerker. Rådhuset er en bygning 

som ved størrelse, høyde og plassering er godt synlig, men bygningsfargen gjør at bygningen 

glir godt inn i landskapet. De største bygningene er låver, rådhus, sykehjem og 

omsorgsboliger med 2-2,5 etasjer. I hver av de to gårdstunene er det en låve eller 

driftsbygning. Låvebygningen på Fossby vestre er nærmest vassdraget og er ca. 15 m høy, 

men lengderetningen er i øst-vest-retning og langs gårdstunet delvis dekket av andre 

bygninger på gårdstunet, og dominerer derfor ikke så mye visuelt. Driftsbygningen på Fossby 

østre er mindre, 1,5 etasje høy og også den plassert i øst-vest-retning på tvers av gårdstunet. 

Bebyggelsen fremstår som i god harmoni med landskapet rundt.  

 

Som det fremkommer av vedlegg 9 om bebyggelsestypologi, er den grønnstrukturen som 

finnes av naturlig vegetasjon i planområdet gitt som mindre arealer med skog eller som 

mindre arealer mellom/i bebyggelse og mellom ulike arealbruk. En god del av 

grønnstrukturen består av vegetasjon på naturtomter slik at den samlede grønnstrukturen gir 

gode korridorer og overganger for ulike viltlevende organismer og mennesker. Grønnstruktur 
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er det sammenhengende nettverket av grønne arealer, og det er derfor et godt og samtidig 

nødvendig grønnstruktur i planområdet. Landskapsveggen i vest demper vind fra vest. Det 

samme gjør skogarealene og terrengtoppene i sør og nord mot vassdraget og mengden av trær 

spredt i landskapet.  

  

3.3.4 Friluftsområde og naturmangfold 

Landskap, arealbruk og grønnstruktur gir grunnlag for naturmangfold i området, se figur 4. 

Trafikkmengden og fylkesvei 21 er en barriere for vilt, men skogen sør i området på begge 

sider av fylkesvei 21 inneholder et lokalt vilttrekk for rådyr. Rådyr trekker inn mot områdene 

mellom sentrum sør og Fladebyåsen boligfelt i sørvest. Rådyr passerer også Fossbybekken og 

beiter på nordsiden av bekken.  

 

Av øvrige artsregistreringer er fugler, og arter er observert ynglende og på næringssøk/rast i 

spesielt munningen av og i Fossbybekken. Observasjonene er 15-20 år tilbake i tid. Videre er 

det registrert en lokalt viktig naturtype i nedre deler av Fossbybekken.  

 

 

 
Figur 4. Registrert naturmangfold og statlig sikret friluftsområde. Brun skravur = bestemte 

arters rasteplasser og ynglelokaliteter, gule punkter = observasjoner av truede arter, 

polygoner med rød ytterkant = naturtyper, og blå skravur = statlig sikret friluftsområde. Gult 

= dyrka mark, grønt = skog, rosa = eldre boligfelt, blått = vassdrag. Kilde: DN, 

www.naturbase.no .  

 

Statlig sikret friluftsområde 

Et statlig sikrede friluftsområde, Fossbyskjæra, 42 daa, utgjør et skogkledd område nordvest i 

planområdet. Det ble sikret i 1969 for all framtid. Det er i dag tilrettelagt med en enkel utedo, 

http://www.naturbase.no/
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sti og parkeringsplass. Videre er det en gapahuk og en mindre flytebrygge for gjester ved et 

mindre tilrettelagt badeområde. Rettighetene for allmennheten for utøvelse av friluftsliv er 

utvidede som følge av servituttavtalen fra 1969.  

 

Servituttavtalen ble inngått mellom daværende grunneier av eiendom gbnr. 23/3 og Aremark 

kommune. I avtalen gis allmennheten rett til: 

- ”…fri ferdsel, telting, bading, opphold, fiske med stang, anlegg av småbåthavn og 

opplag av båter om vinteren. ” 

- ”telting må kun foregå på bestemte områder.” 

- ”kommunen skal videre ha adgang til opparbeidelse av veg fra riksvegen og frem til 

og på området uten vederlag for veggrunn.” 

- ”kommunen har rett til å opparbeide parkeringsplass/er i området”. Godtgjørelse for å 

avgi grunn til parkeringsareal fastsettes etter avtale mellom grunneier og kommune, 

evt. ved skjønn.  

 

Fisking med garn, ruser, oter eller annen redskap og krepsing tillates ikke, men grunneier av 

gbnr. 23/3 og dennes familie har rett til krepsing, fisking med stang og andre fiskeredskaper i 

friluftsområdet.  

 

Det ble gitt statlige midler for å sikre området for allmennhetens bruk av området til 

friluftsliv, og servituttavtalen gjelder uten tidsbegrensning. Avtalens geografiske begrensning 

er definert på kart, og arealet utgjør 42 dekar.  

 

Grunneier kan ikke oppføre noen form for bebyggelse eller selge eller leie bort tomter i 

friluftsområdet eller foreta disposisjoner som hindrer eller vanskeliggjør bruken av det som 

friareal. Grunneier kan ellers utøve en eiers rett over området bortsett fra at de ved 

skogskjøtselen skal tas nødvendig hensyn til bruken av området som friluftsområde ved 

anlegg av plantefelt eller foryngelsesflater som kan likestilles med plantefelt. Slike plante-

/foryngelsesfelter kan inngjerdes inntil de ikke kan påføres skade ved allmennhetens ferdsel.  

 

3.3.5 Landbruk og eiendomsforhold 

De tre største private grunneierne i planområdet er: 

- Mary og Knut Fladeby, gbnr. 24/1, areal: 579 979 m² inkludert festetomter og 

lekeområder i Fladebyåsen. Selve gardseiendommen er på 530 daa.  

- Heidi og Tomas Glimsdal, gbnr. 23/1, areal: 386 846 m².  
- Berit Rødseth, gbnr. 23/3 og 56, areal: 385 739 m². Eiendom gbnr. 23/56 er registrert 

eierskap med avdøde Ruth Rødseth. 

 
Tabell 1. Areal skog, dyrka mark samt totalt areal fordelt på gårdseiendom 

Eiendom, gbnr.  Areal fulldyrka jord, 
daa 

Areal produktiv 
skog, daa 

Totalt areal, daa 

23/1 126,2 186,0 368,8 

23/3 og 56 123 230,0 385,7 

24/1 143,9 362,4 530,0 (580) 

 

Driftsforholdene for landbruk er gode med lave terrengforskjeller og god jordkvalitet. 

Jordkvaliteten vises i vedlegg 2.  
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Fossby Vestre, gbnr. 23/3, har tilknytning til og samarbeid med selskapet Mark Agro ANS. 

Selskapets virksomhet omhandler dyrking av korn, belgvekster og oljevekster.  

 

I tillegg eier Aremark kommune, gbnr. 23/38, areal dyrka mark.  

3.4 Samferdsel og transport 

Fylkesvei 21 har en årlig døgntrafikk (ÅDT) på 1300 kjøretøyer, derav ca. 11 % tunge 

kjøretøyer. Fylkesveien gir en forbindelse mellom Aurskog-Høland/Kongsvinger og Halden 

mellom E6-E18 og videre til nordover mot Kongsvinger. Fylkesvei 21 er derfor en regionalt 

viktig hovedveg.  

 

Fylkesveg 863 er en lokalt viktig fylkesvei i retning Tolsby og videre på fylkesvei 861 i 

retning sørøst til Bjørkebekk. ÅDT er målt til 1300 kjøretøyer, og andelen tunge kjøretøyer er 

10%. 

 

Fartsgrense på fylkesveiene i planområdet er 60 km/t.  

 

Langs fylkesvei 21 er det gang- og sykkelveg bortsett fra en kortere strekning forbi 

dagligvarehandelen i sør.  

 

Kryssinger til fots og med sykkel over fylkesvei 21 oppleves spesielt av barn og foreldre som 

utrygt. Statens vegvesen skal opparbeide et krysningspunkt og en gang- og 

sykkelvegforbindelse mellom eksisterende gang- og sykkelveger sør i planområdet ved 

dagens bensinstasjon og dagligvare, se vedlegg 8.  

 

Mange bruker også den kommunale veien mellom boligfeltene i øst og dyrk marka midt i 

planområdet som en del av en mosjonsrunde og skolevei til og fra Lillebyfeltet og 

Lillebyåsen.   

 

Det er i dag to markerte busstopp i planområdet, og den ene har et skur. Begge er på østsiden 

av fylkesvei 21 nord i planområdet. Ved dagligvarehandel i sør blir tilhørende parkeringsplass 

brukt som busstopp og varelevering via buss. Det er i dag kun rutebuss fra t/r Ørje-Halden 

morgen og ettermiddag på hverdager.   

 

3.5 Kulturmiljø, kulturminner og fredede bygninger   

Et kulturminne er spor etter menneskelig virksomhet, og et kulturmiljø er et område der 

kulturminner danner en helhet eller sammenheng.  

 

Det er tre fredede bygninger i planområdet fra første del av 1800-tallet. Det er en bygning 

nord i planområdet på eiendom gbnr.  23/4 og to bygninger rundt gårdstunet på eiendom gbnr. 

23/3, se figur 5.  

 

Av automatisk fredede kulturminner inngår ni registrerte i planområdet, figur x. Flere av dem 

er fra jernalderen. To gravminner og tre gravfelt ligger spredt i planområdet, og ett av 

gravfeltene inneholder minst seks graver. Videre er det to fangsgroper vest i planområdet. 

Den største lokaliteten er uavklart, men det kan være et gravfelt. Tettheten av registrerte 

arkeologiske er høy, og det er høyt potensiale for flere funn i ubebygde områder i 

planområdet. I og utenfor planområdet er det 10 kjente gravhauger fra jernalderen i området 

rundt øvre og nedre Flateby, fordelt på to felt. Det kan være mindre flatmarksgraver som i 
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liten grad er synlige over bakkenivået mellom og i tilknytning til de haugene som fortsatt er 

synlige i dagens terreng.  

 

 

 

 
Figur 5. Alle registrerte automatisk fredede kulturminner er markert med rune-R, 
og SEFRAK-registrerte bygninger er markert med S. Kilde: Riksantikvaren. 
 

Alle de registrerte automatiske fredede kulturminnene ligger på landbrukseiendommer, og i 

den største lokaliteten drives en viss næring i tilknytning til gårdsdrift. Det er i hovedsak en  

mindre 1-etasjes lagerbygning, en silo og parkeringsplass.  

 

3.6 Universell utforming, friluftsliv, folkehelse, barn og unge 

Rådhuset, skole, sykehjem og omsorgsboliger er delvis universell utformet. Utendørs arealer 

generelt der allmennheten ofte ferdes, er delvis universelt utformet. Det vil si at det ikke er 

tiltrettelagt annet enn ved asfaltdekke på vei og parkeringsarealer. Det er ikke ledemerker for 

synshemmede eller informasjon via lyd. Det er derfor et potensiale for økt tilrettelegging for 

ulike brukergrupper i kommunedelplanområdet, spesielt områder som skal brukes av 

allmennheten.  

 

Det er et offentlig båtutslipp på privat grunn på kommunegrensa mellom Marker og Aremark 

øst i Øymarksjøen ved Fossebekken rett ovenfor Strømsfoss. Det er mulighet for parkering 

der, og det hender det parkerer 8 biler med hengere der om sommeren for dagsturer o.l.  

 

I planområdet er det brygge for Fladebyåsen boligfelt, ca. 30 plasser sør i planområdet. Det er 

videre noen private enkeltbrygger på boligtomtene i strandsonen. En mindre flytebrygge er i 
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Hølen, dvs. et vannspeil i Fossbybekken. Hølen ved bensinstasjonen, og flytebrygga er et 

tilbud for påfyll av drivstoff for småbåter. Avstanden til munningen av Fossbybekken er ca 

200 m.   

 

Felles utearealer for barn og unge er først og fremst ved skole, to idrettsbaner og 

friluftsområdet. Disse arealene ligger i eller ved sentrum nord. For øvrig er det uteområder i 

grønnstruktur og lekeplasser tilhørende boligfeltene. Gang- og sykkelveien langs fylkesvei 21 

er positivt for barn og unge, spesielt for tryggere skolevei. Videre er friluftsområdet 

tilgjengelig for større og mindre grupper av barn og unge. Det er et potensiale for barn og 

unge i utvikling av friluftsområdet. 

 

Vedlegg 6 og 7 viser noen eksisterende og mulig traseer og ruter og attraktiviteter for 

folkehelse, naturopplevelser og friluftsliv. De viser et godt potensiale for friluftsliv og 

folkehelse.  

 

3.7 Andre forhold 

Høyspentledninger ledes gjennom planområdet i luft og jord. Det er høyspentledninger i luft 

sør i planområdet, blant annet over Fossbybekken.  

 

4. Beskrivelse av innspill, ideer og alternativer  
 

4.1 Generell vurdering 

Prosessen fram til et endelig forslag til plankart og bestemmelser er ofte den mest 

arbeidskrevende delen av planarbeidet. Slik har det også vært med dette planforslaget, og 

mange kryssende interesser og ønsker har vært diskutert.  

Forslag og alternativer som har blitt vurdert i planarbeidet, har følgende kilder: 

- innkomne innspill i innspillsfasene fra berørte parter 

- fra arbeid med temaet i formannskapet og plan- og utviklingsutvalget  

- administrasjonen/saksbehandler  

- innspill fra innbyggere og andre på stand ved Fossbys dagligvarebutikk 

25.mai, 2013 

 

Det har innkommet mange forslag, og de fleste fremkommer av Vedlegg 1 Oppsummering av 

innspill, og oppsummering av innspill på stand 25.mai, 2013. De øvrige har kommet inn 

muntlig og/eller de har fremkommet gjennom planutarbeidelsen fra Natur, Utvikling & 

Design og kommunens administrasjon. Det har først og fremst vært en debatt om 

arealavveininger og idemyldring rundt ulike tiltak. Det vil ta for mye plass å gjengi alle her, 

men det legges vekt på å beskrive de alternativene som har blitt mer nøye vurdert av Natur, 

Utvikling & Design og administrasjonen. Blant disse alternativene er også de som har blitt 

sett på som mest reelle. Det er viktig å få fram alternativene for å vurdere om de riktige 

alternativene har blitt valgt. Vurdering av valgte alternativer er konsekvensutredet, se kapittel 

6.  

 

4.2 Utsilte arealer og formål 
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4.2.1 Busslommer 

Arealer for å opparbeide busslommer har vært vurdert opp mot behovet for dette i 

planområdet. I henhold til gjeldende krav skal busslommer i dag være universelt utformede og 

på begge sider av veien. Dagens og antatt framtidig kundegrunnlag for busslommer vurderes 

som forholdsvis lite. Konklusjonen er derfor at det ikke er behov for busslommer. Arealene 

som har vært vurdert, er syd for bensinstasjon og dagligvarehandel. I planforslaget er arealet 

syd for bensinstasjonen avsatt til parkering, og hensikten er å opparbeide en rasteplass med 

parkering for trafikkerende langs fylkesveien. Dersom det er aktuelt å opparbeide busslommer 

på begge sider av veien på denne strekningen utover planperioden, kan nevnte rasteplass 

omformes. 
 

4.2.2 Boligfelt  

Til grunn for arbeidet med utvelgelse av framtidige boligfelt ligger først og fremst 

grunneiernes ønsker og innspill. De tre største eiendommene i planområdet er 

landbrukseiendommer og eies av private. To av grunneierne, eiendom gbnr. 23/1 og 3, har 

dyrka mark på sine eiendommer og ønsker i hovedsak disse skånet for utbygging. 

Hovedsynspunktene til fra de tre grunneierne er oppsummert i figur 6.  

 
Figur 6. De tre største grunneiernes (A, B og C) hovedsynspunkter på arealbruk på egen 

grunn. Grønn farge= kan bebygges på visse vilkår, hvitt med rød rand= skal unntas fra 

utbygging, friluft markerer innspill om tiltak i tråd med rettigheter i friluftsområdet.    
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Boligfelt vest for dagens sentrum sør, nord for Fossbybekken 

Området er innenfor et areal som grunneier av eiendom gbnr. 23/1, motsetter seg utbygd for 

boligformål. Grunneier ønsker å drive enheten som en del av sin eiendom. Arealet som har 

vært diskutert ligger helt i sørenden av et jorde med dyrking av korn. Det har god utsikt mot 

sjøen og er svært sentrumsnært. Det har vært vurdert opptil ca. 8 boenheter. Arealet er mer 

enn 100 meter fra Aremarksjøen. Området har blitt silt ut som følge av alternative områder 

som gir en større vektlegging av grunneierens synspunkter, erosjonsrisiko, landskapshensyn 

og jordvern.  

 

Boligfelt øst for fylkesvei 21, sør for sentrum sør 

Grunneier av eiendom gbnr. 24/1 har spilt inn dette skogområdet som et mulig framtidig 

boligfelt. Det er i dag høyspentledning i luft gjennom dette området. Videre er store deler av 

det utenfor planområdet, og det ville om det ble valgt, utvide sentrum ytterligere langs 

fylkesvei 21. Det har også fremkommet sterke signaler fra kulturminnemyndigheten om at det 

er høy sannsynlighet for å finne automatisk fredede kulturminner i grunnen i dette området. 

Det er ikke ønskelig å utvide sentrum ytterligere, og det anses at det er alternative områder for 

boligformål innenfor planområdet.  

 

Kombinert bolig og næring, øst i planområdet 

Grunneier av eiendom gbnr. 23/1 har spilt inn dette skogområdet som et mulig område for 

kombinert bolig og næring. Grunneier mener området kan egne seg for boligformål med 

tomtestørrelse på 4-5 daa, der det er mulig å drive næring i mindre skala på egen boligtomt. 

Området er utenfor det planområdet som ble varslet i november, 2012, som en del av en 

områderegulering. Deler av området, ca 25 daa, ble tatt inn i planområdet som følge av 

innspillet fra grunneier. Det er i planforslaget avsatt til boligformål. En kombinasjon av bolig 

og næring kan være vanskelig å kombinere, men det må avklares på reguleringsplannivå. Å 

avsette hele arealet det er gitt innspill om, anses det ikke å være behov for. Det anses videre 

ikke å være egnet i planperioden. Innspillet kan derimot være aktuelt ved bygging utover 

planperioden. Deler av innspillet er tatt inn planforslaget for å utfylle mangfoldet av valg av 

beliggenhet og bolig- og tomtetyper for mulige festere og kjøpere av boligtomter i Fossby. 

Det vektlegges spesielt at dette er i skog og at det er et område som ut fra beliggenhet kan 

være aktuelt for store tomter med mulighet for småskala næring.   

 

Boligfelt mellom boligfeltene Lillebyfeltet og Lillebyåsen 

Grunneier av eiendom gbnr. 23/3 har spilt inn dette skogområdet til mulig boligformål. 

Området er i planforslaget ikke avsatt til boligformål. Årsaken til dette er at det er et mindre 

område som i dag fyller en funksjon som en del av overordnet grønnstruktur i tettstedet samt 

et grøntområde i nærområdene for boligfeltene Lillebyfeltet og Lillebyåsen. Alternative 

områder for boligbebyggelse finnes.  

 

Boligfelt på gbnr. 23/3 og 56, sør for bensinstasjonen 

Dette arealet har vært foreslått for boligbebyggelse og til rasteplass. Alternativet med 

boligbebyggelse har falt ut grunnet stor erosjonsrisiko og dekket boligarealbehov via andre 

alternativet. Arealet har en sentral beliggenhet ved sentrum sør, og det skråner fint mot vest 

mot vannspeilet Hølen og Fossbybekken. Arealet har ikke direkte utsikt til Haldenvassdraget. 

Egnede boliger er terasseleiligheter eller 2-etasjes rekkehus, og det er ikke spesielt egnet for 

barns lek på grunn av en begrenset størrelse. Dette må imidlertid vurderes opp erosjonsfaren; 

hvorvidt det er mulig med tiltak som reduserer erosjons-/skredfaren. Støy vil være et tema ved 

eventuell boligbygging på dette arealet, men ved hjelp av fasadetiltak på østsiden av 

eventuelle bygg og stille rom mot vest, samt skjerming av utearealer mot Hølen med 



 20 

bygningskroppen. Foreløpig har dette området ikke blitt tatt med til boligformål, men 

beliggenheten er egnet. Kundemassen kan være eldre mennesker eller 50+, som det vil bli 

flere av i Fossby i tiårene framover. Det vil bli opparbeidet tilrettelagt krysningspunkt med 

midtdeler på fylkesvei 21 fra dette området i 2013. Det gjør at dette arealet er et egnet område 

vest for fylkesvei 21.  

 

4.2.3 Turvei langs Haldenvassdraget  

Flere har ønsket en turvei langs Aremarksjøen fra Fladebyneset til Fossbyskjæra. Dette er i 

strid med ønsket til grunneier av eiendom gbnr. 23/3, og en slik turvei ville tatt arealer fra 

nåværende driftsenheter med dyrka mark og grepet inn i en vesentlig del av kulturlandskapet 

langs Haldenvassdraget. Det ville videre vært i konflikt med private interesser knyttet til 

strandrett på for boligtomter på strekningen. Samtidig ville en slik turvei vært et godt bidrag 

til folkehelsen. Alternativene for tilrettelegging for friluftsliv anses å være flere og 

tilstrekkelige, og det er derfor lagt vekt på tilrettelegging i andre deler av planområdet.  

 

4.2.4 Gang- og sykkelveg nord for fylkesvei 863 

Det har vært vurdert to traseer for ny gang- og sykkelveg langs fylkesvei 863. Det ble i april 

2013 varslet to alternativer; nord for fylkesveien og sør for fylkesveien. Innspillene til 

alternativene viser at det lokalt er ønskelig å legge gang- og sykkelvegen sør for fylkesveien. 

Dette beslaglegger videre mindre arealer med dyrka mark, og det er i tråd med hva 

grunneierne ønsker. For grunneier av eiendom gbnr. 23/1 betyr en nordlig trase at grunnlaget 

for den anlagte travbanen forsvinner. Det er videre lagt vekt på at det sørlige alternativet kan 

være det beste for et nytt boligfelt øst og sørøst for sentrum sør. Som skolevei velger mange 

skoleelever i dag den kommunale veien mellom fylkesvei 863 og skolen siden det er den 

korteste traseen og alternativet langs fylkesvei 21 er en omvei. En ny gang- og sykkelveg 

langs fylkesvei 863 skal derfor tjene funksjon som forbindelse mellom alle boligfeltene i øst 

og sentrum sør samt mellom nevnte boligfelt og boligfeltene sørvest i planområdet. Da vil en 

kryssing for gående og syklende over fylkesvei 863 likevel være nødvendig, og en kryssing 

før sentrum sør anses like trafikksikkert som i krysset mellom fylkesveiene. Samlet sett anses 

derfor en trase sør for fylkesvei 863 som det beste alternativ.  

 

4.2.5 Hotell i friluftsområdet 

I gruppearbeid i formannskap og plan- og utviklingsutvalget 13.mai, 2013, kom det fram et 

forslag om hotell i sørlige del av friluftsområdet. Et hotell med tilhørende parkering og 

utearealer ville beslaglagt omtrent hele friluftsområdet. Forslaget er i sterk konflikt med flere 

interesser siden: 

 det er innenfor 100 meter fra Aremarksjøen hvilket bryter med Rikspolitiske  

retningslinjer for vernede vassdrag.  

 det ligger i et statlig sikret friluftsområde der hensikten med vernet er allmennhetens 

utøvelse av friluftsliv gjennom allemannsretten og servituttbeskrevne rettigheter. 

Servituttavtalen er gjort mellom grunneier og kommunen for all framtid. 

 grunneier av arealet har gitt innspill om andre tiltak i friluftsområdet og motsatt seg 

annen tilrettelegging/utbygging i friluftsområdet. 

 friluftsområdet utgjør en viktig del av grønnstrukturen i tettstedet og landskapet.  
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 det finnes mindre konfliktfylte alternativer for utbygging til overnatting- og 

bevertning, blant annet ved utbygging av Furulund som i dag tilbyr bevertning og 

møtelokaler. Fra Furulund til Aremarksjøen og friluftsområdet er det kun ca. 300 m. 

 

I planforslaget har man heller valgt økt tilrettelegging av friluftsområdet for allmennheten til 

gavn for fastboende og besøkende.   

 

5. Beskrivelse av planforslaget  
 

5.1 Langsiktig tettstedsavgrensning 

Kommunedelplanområdet skal utgjøre tettstedets langsiktige grense. Begrunnelsen for dette er 

gitt ved:  

1. Primært:  

o Styrke og beholde sentrumskjernene, herunder gode bomiljøer og miljøgate 

o Hensyn til jordvern og landbruksinteresser 

o Hensyn til eksisterende grønnstruktur og behovet for å beholde grønnstruktur som 

korridorer i landskapet, leveområder for arter knyttet til en mosaikk av skog og 

jordbrukslandskap, passasjer for utøvelse av friluftsliv og opplevelser knyttet til natur 

nær boplass 

2. Sekundært:  

o Sannsynlighet for automatisk fredede kulturminner i grunnen 

o Eksisterende teknisk infrastruktur  

o Klimatilpasset areal- og transportplanlegging, herunder hensyn til myke trafikanter 

som blant annet barn og unge 

 

I punktene over inngår levende sentrum, grønt tettsted og livskraftig kommunesenter.  

 

5.2 Forholdet til vedtatte reguleringsplaner 

 

Alle reguleringsplanene i planområdet skal videreføres, men kommunedelplanen gjelder foran 

der det ikke er samsvar mellom tidligere vedtatt reguleringsplan og kommunedelplanen. Dette 

er beskrevet i forslagets planbestemmelser.  

 

Det betyr at disse reguleringsplanene videreføres: 

Reguleringsplan for Lillebyfeltet, vedtatt 1970.  

Reguleringsplan for Lillebyåsen, vedtatt 08.08.1977.  

Reguleringsplan for Fladebyåsen, vedtatt 21.06.2001.   

Reguleringsplan for Aremark flerbrukshall, vedtatt 2010. 

 

5.3 Framtidig utbygging, arealformål 

 

5.3.1 Boligbebyggelse 

Som beskrevet i samfunnsdelen, legger planprogrammet for kommunedelplan Fossby sentrum 

2014-2026 opp til en befolkningsutvikling på 0,5% årlig vekst i planperioden, dvs. 7-7,5 
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personer eller 3-4 husstander i året fram til og med 2026. Det betyr en økning fra 2012 fra 

1423 innbyggere til ca 1526 i 2026. Det innebærer en vekst som i 2026 ligger 34 personer 

over prognosen for høy nasjonal vekst. Med dette som utgangspunkt vil boligbehovet i 

perioden være ca. 3-4 boenheter i året, dvs totalt 36-48 boenheter i planperioden 2014-2026.  

 

Dette antallet kan synes noe høyt, men det er en målsetting som er realistisk: 

 med utgangspunkt i høy befolkningsvekstprognose og  

 ved bruk av virkemidler som er innarbeidede i denne planen.  

 

Det er viktig at potensielle boligkjøpere har mulighet for valg av tomtestørrelse, boligtype og 

beliggenhet for valg av bolig. Samtidig er det viktig med en viss rekkefølge i utbyggingen av 

boligfeltene for å sikre at de samlede kostnadene til infrastruktur ikke blir unødvendig høye.  

 

Nye boligfelt:  

Fladebyåsen Nord, ca. 20-24 boenheter, prio.1  

Øst for sentrum syd, ca 15 boenheter, i hovedsak prio. 2 

Nord for Lillebyåsen, ca 5 boenheter, i hovedsak prio. 3 

Fortetting og transformasjon i sentrumskjernene, ca 4 boenheter 

Sum 44-48 boenheter 

 

Antallet som kan fortettes og transformeres er høyere enn fire dersom mulighetene for å 

bygge på eksisterende bebyggelse i sentrumskjernene brukes og de brukes til boligformål. 

Samtidig antas at det ikke er realistisk å anta det vil bli fullt utbygd til boliger.  

 

5.3.2 Sentrumsformål 

Arealformålet sentrumsformål omfatter forretninger, tjenesteyting, boligbebyggelse og 

tilhørende nødvendige utearealer/grønt arealer til bebyggelse, jf. Veileder Kommuneplanens 

arealdel, T-1491 (Miljøverndepartementet). Det kan kombineres eller brukes separat. 

Kjøpesenter over 3000 m² er ikke omfattet av sentrumsformål i Fossby sentrum.  

 

I Fossby sentrum sør er rådhuset, bankbygget, bensinstasjon og dagligvareforretning sentrale 

bygninger. Disse inngår i sentrumsformål. I tillegg er det tatt med eksisterende parkering og 

grønnstruktur. Nye arealer som er benevnt framtidige sentrumsformål, er påtenkt nye 

parkeringsarealer med tilhørende grønnstruktur. Ny parkering, ca. 15-20 

biloppstillingsplasser, er tenkt øst for eksisterende grønt-/parkareal, øst for bankbygget.  

 

Det kan videre være ønskelig å flytte noe av parkeringsarealet ved krysset mellom 

fylkesveiene til øst for eksisterende bebyggelse sørøst for krysset. Den delen av 

parkeringsarealet som beholdes kan blant annet prioriteres for el-biler med ladere og HC-

brukere.  

 

Videre skal det eksisterende gamle skolebygget rives helt eller delvis. Det skal skje til fordel 

for opparbeidelse av torg og grøntarealer. Arealet kan få en tiltalende utforming og skape 

møteplass for fastboende og besøkende med for eksempel en mindre amfi, rennende 

vann/fontene og tenning av julegran før jul.  

 

Graden av utnytting er satt høyt siden det er sentrumsarealer. Makismalt tillatt byggehøyde er 

8 meter mønehøyde og 6 m gesimshøyde på arealet.  
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Aremark kommune har som eier av 

den gamle skolebygningen, vedtatt at 

riving av bygningen er ønskelig. Det 

er ikke mulig å utforme og utnytte 

arealet på nevnte måte over, uten å 

rive nevnte bygning.  

 

 

   Skolebygningen (oransje farge) og   

   bankbygget sett fra rådhuset. Krysset   

   mellom fylkesveiene i forgrunnen.  

 

Det er videre satt av et areal vest for rådhuset til framtidig parkering. Dette er nødvendig da 

dagens parkering ved rådhuset verken er trafikksikker eller tilstrekkelig. Å legge parkering for 

rådhusets ansatte og besøkende øst for fylkesvei 21, sør for fylkesvei 863, er verken 

hensiktsmessig eller trafikksikkert. Det legges opp til ny parkeringsplass med ca. 35 

biloppstillingsplasser vest for dagens rådhus. Arealet som er avsatt tild ette inngår delvis på 

eiendom gbnr. 23/3 og 23/50. Arealet er tatt med som nytt utbyggingsformål selv om det 

nesten i sin helhet inngår i Kommuneplan Arealdel Aremark 2010-2022.  

 

Av perspektivene mot et 40-års perspektiv nevnes her miljøgate fra like nord for gårdstunet på 

Fossby Østre til syd for bensinstasjonen. En ønsker da å erstatte T-krysset mellom 

fylkesveiene med en rundkjøring. Det ønskes redusert fartsgrense til 40 km/t og eventuelt 

myke fartsdumper. Dette er utover planperioden, men lokalisering av nye boligfelt er blant 

annet valgt med tanke på å oppnå kriteriene for miljøgate.  

 

5.3.3 Parkering  

Parkering sør for bensinstasjonen er tenkt som rasteplass. Ved å opparbeide dette som 

rasteplass vil man ytterligere styrke sentrum sør for handelsvirksomhet. Dette arealet er egnet 

som rasteplass med kort vei til vannspeilet Hølen, natur, kulturminner og sentrum sør. Ved et 

eventuelt behov for opparbeiding av busslomme kan arealet omformes til det. Eventuelt kan 

en rasteplass fungere som et busstopp for de lokale rutebussene.  

 

Parkering mot Fladebyneset er tenkt for besøkende til framtidig småbåthavn nordøst for 

Fladebyneset. Nevnte småbåthavn er tiltenkt lokalbefolkningen i Fossby og delvis for 

fastboende i det nye boligfeltet. Det betyr at en del som vil kunne ha båt der, vil kunne gå fra 

denne parkeringen ned til småbåthavnen. Det kan være opptil ca. 40 biloppstillingsplasser på 

dette arealet.  

 

5.3.4 Grønnstruktur 

Det er lagt opp til å sikre og tilrettelegge spredte arealer med framtidig grønnstruktur i 

planområdet. De listes kort opp her: 

- nord i området, gbnr. 20/26 og 20/11, for å bevare eksisterende grøntareal 

- nord i området mellom friluftsområdet og fylkesvei 21. En mulighet for kryssing av 

fylkesvei 21 er undergang. Kryssing i plan over fylkesvei 21 ved Sorgenfri, gbnr. 23/4, har 

blitt vurdert, men det vurderes som uheldig ut fra trafikksikkerhetsforhold. 

- langs Fossbybekken ved sentrum sør for å sikre arealer rundt Fossbybekken for 

naturmangfold og allmennheten.  
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- forbindelse mellom framtidig parkering og framtidig småbåthavn sørvest i området.  

 

5.3.5 Småbåthavn 

Det er avsatt tre nye områder til småbåthavn i planområdet. Den nordligste er delvis 

eksisterende i dag da det er en mindre flytebrygge for gjester like vest for arealet som er avsatt 

til småbåthavn. Den nordligste småbåthavnen er tenkt for gjester med plass til inntil 20 

plasser. Det skal i tilknytning til denne og via denne være mulighet for brukere av kajakk- og 

kano. Det kan gjøre friluftsområdet med tilgjengelig for allmennheten ved arrangementer og 

aktiviteter i friluftsområdet.  

 

Den avsatte framtidige småbåthavnen sør for friluftsområdet er tenkt som brygge for 

turistbåtene og båtutslipp. Ved å gjøre Fossby mer attraktiv landveien kan man åpne for et 

mer livskraftig kommunesenter og levende sentrum. Reisende med turistbåtene kan da 

komme i land og eventuelt bade, delta på aktiviteter eller benytte tettstedet eller 

friluftsområdet på annen måte. Folk kan også komme i båtene via brygga. Fossby har i dag 

ingen brygge for turistbåtene, og denne brygga skal være så solid at den kan tåle ankomst av 

til og med de tyngste turistbåtene. Et båtutslipp i tilknytning til denne brygga vil gi et 

båtutslipp i selve Fossby.  

 

En småbåthavn øst for Fladebyneset skal dekke allmennhetens behov og fastboende i nye 

Fladebyåsen II boligfelt. Det legges opp til ca. 2 flytebrygger fordelt på maksimum 30+34 

småbåtplasser. Ytterst på den ene skal det være en ”ytre”-brygge der turistbåtene kan anlegge, 

og den må forankres godt for å tåle ankomst av de fleste turistbåtene. Ca. 8 plasser kan være 

for gjestebåter. Parkering for båtfolket øverst ved eksisterende adkomstveg til Fladebyåsen, 

ca. 20 biloppstillingsplasser, dvs. ca. 20*30 m stor. Forbindelse mellom  

 

Småbåthavnene er lokalisert ut fra ulike interesser og dybdeforhold.  

 

5.3.6 Badeområde 

Området som er avsatt til badeområde, tilsvarer det som i dag er tilrettelagt for bading samt et 

noe utvidet areal for å sikre en større badeplass.  

 

5.3.7 Idrettsanlegg  

Det har kommet inn forslag til ny kunstgressbane på dette arealet. Dette er innarbeidet i 

planforslaget. Det vil bli vurdert makeskifte av dette arealet mot annen dyrka mark i 

planområdet. Om det er aktuelt for makeskifte vil det ikke bli avsatt til framtidig 

idrettsanlegg.  

 

5.3.8 Fritids- og turistformål/bolig/tjenesteyting  

Utleiehytter og andre typer overnattingsanlegg som drives i kommersiell sammenheng vises 

som fritids- og turistformål, jf. Veileder Kommuneplanens arealdel (Miljøverndepartementet). 

Som overnattingssted og utleiehytter inngår utleie av rorbu, kommersielt leirsted, hoteller, 

pensjonat/gjestehus, campingplass, fornøyelsespark og lignende. Utleievirksomheten må i 

følge veileder fra MD drives som en del av en næringsvirksomhet i fellesdrift.  
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Ved å avsette areal sammenhengende med eksisterende allbrukshus på Furulund ønsker man å 

åpne for muligheten til drift av restaurant/kafeteria og overnatting. Det settes av areal til 

tilhørende parkering, grønnstruktur, lek og aktiviteter. Arealet gir rom for for eksempel en 

aktivitetsløype eller aktivitetsapparater.  

 

Det gis mulighet til kombinert formål med bolig og tjenesteyting. Det gis for det eksisterende 

allbrukshuset og arealet rundt dette, samt for et nytt areal øst for dette. I planperioden kan det 

være aktuelt med påbygg for boliger eller kontorer.  

 

For eksisterende areal for turist- og fritidsformål er det satt en byggehøyde på maksimum 8 m 

mønehøyde og 6 m gesimshøyde. Dette innebærer at det kan bygges på i høyden på 

eksisterende bygningsmasse for for eksempel overnattingsformål. I en detaljregulering vil det 

være naturlig å vurdere om det kan kombineres med boligbebyggelse i øvre etasjer.  

 

5.3.9 Gang- og sykkelvei 

Mellom sentrum sør og vei til Lillebyfeltet / Lillebyåsen foreslås ny gang- og sykkelveg. 

Denne kan bygges som 1,5 meter trafikkskille med kantstein og 2,5-3,0 m vegbredde. I tillegg 

kommer skulderkanter, 2 x 0,25 m, og skråningsutslag på yttersiden av gang- og sykkelveien. 

Forbindelsen vil sikre tilgang for myke trafikanter mellom de boligfelt og sentrum.   

 

 
 

 

 

 

Ny gang- og sykkelvei på syd for fylkesvei 

863 østover mot de østligste boligfeltene.  

5.3.10 Andre formål og bestemmelser 

Av ulike formål som ikke er beskrevet over, er formål som ikke direkte gir nye 

utbyggingsformål. Det er: 

- båndlagte formål etter lov om kulturminner. Alle registrerte automatiske 

fredede kulturminner er markert i planen. Siden planområdet er forholdsvis 

lite, er alle kulturminnene bortsett fra ett meget lite, avsatt som arealer. Rune-R 

er derfor ikke brukt i planforslaget.  

- Tre fredede bygninger er avmerket som båndlagt område. Dessuten er de 

beskrevet i kapittel 3. Da områdene er meget små, er det ikke markert FKM 

(fredet kulturminne).  

- Turstier er markert på kartet, men det kan dreie seg om rydding av skog til 

trase og/eller på flate partier i bebygd areal gruslagt nesten i form av turvei.  

- Byggeforbudssone langs Haldenvassdraget er bestemt med utgangpunkt i 

eksisterende bebyggelse og 100 m avstand fra strandkanten målt i horisontalt 

nivå.  

- Eventuell bygging av nytt bibliotek i skoleområdet må avgjøres på 

reguleringsplannivå.  
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- Ny parkering for henting og bringing av skolebarn ca. 100 m fra skole eller 

nærmere må avgjøres på reguleringsplannivå.   

- Generelle byggehøyder som tillater påbygging på eksisterende bebyggelse, er 

holdt på et nivå som tillater maksimum 1,5 etasjes økning i høyden.  

- Den eksisterende flytebrygga i Hølen ønskes opprettholdt, og det skal være 

tilgjengelig å kjøre småbåt store deler av sommeren fra Aremarksjøen opp til 

Hølen.  

 

5.3.11 Oppsummering 

Eksisterende grønnstruktur skal i hovedtrekk bevares. Kantsoner langs Haldenvassdraget skal 

sikres. Sentrumsområdene skal styrkes på hver sin måte til gavn for lokalsamfunnet. Det 

satses på boligbygging i henhold til befolkningsprognoser og målsettingene beskrevet i 

kommunedelplanens samfunnsdel. Videre skal folkehelse, boligtyper samt bomiljøer sikres 

nær sentrum sør. Friluftsliv og bedre tilgjengelighet til og fra Aremarksjøen sikres i 

planforslaget til gavn for allmennheten og næringsvirksomhet, herunder turistbåtene og 

handel.  

 

I planforslaget er nye utbyggingsformål fordelt på følgende arealformål: 

 Boligbebyggelse 

 Sentrumsformål 

 Parkering 

 Grønnstruktur 

 Fritids- og turistformål 

 Småbåthavn 

 Badeområde 

 Gang- og sykkelveg 

 Idrettsanlegg  

 

 

6. Konsekvensutredning 
 

Konsekvensutredningen følger prinsippene i Veileder Konsekvensutredninger 

Kommuneplanens arealdel, T-1493, utgitt av Miljøverndepartementet.  

Veilederen følger opp Forskrift om konsekvensutredninger, kunngjort 30.06.2009.  

 

6.1 Metode 

I konsekvensutredningen skal konsekvenser på miljø og samfunn vurderes for: 

1. Hvert areal som foreslås for framtidig utbygging 

2. Planforslagets samlede virkninger etter 

o Arealformål 

o Utredningstema  

 

Planforslaget inneholder strategier for framtidig arealbruk utover planperioden, og det gis 

derfor en vurdering av hvordan disse utbyggingsstrategiene påvirker miljø og samfunn.  
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Vurdering av arealplanens konsekvenser skal i størst mulig grad være etterprøvbar. Det betyr 

at kriteriene for vurdering av arealdelens konsekvenser skal være beskrevet, og verdisettingen 

eller vurderingene skal være etterprøvbare. Vurderingene av foreslått utbygging gjøres opp 

mot null-alternativet som er sannsynlig utviklingen uten foreslått utbygging.  

 

Beskrivelse av alternativer og utsilte forslag i prosessen er i hovedsak gjengitt i kapittel 4.2.  

 
Tabell 2. Oversikt over emner og kriterier for vurdering av konsekvenser av foreslått utbygging.  

 
Emne 

 
Kriterier 

Landbruk og jordvern Avgang av dyrka jord, kvalitet på dyrka jord, dyrkbar jord, 

eiendomsforhold for berørte landbrukseiendommer.  Se vedlegg 2 og 

3.  

Vassdragsvern og -miljø Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. Kulturlandskap og 

landskap blir vurdert også vurdert i egne emner. Regionalt kulturmiljø, 

se vedlegg 4.  

Landskap og estetikk Analyse av landskapsrom og landskapselementer og bebyggelse 

samt påvirkning av dette ved skjønn. Temakart gitt i vedlegg 5 og 9.  

Biologisk mangfold Naturtyperegistrering, artsobservasjoner og vurdering av påvirkning 

på samlet habitatsammensetning. Naturmangfoldloven.  Kartfestet 

artsmangfold er gitt i figur i kapittel 3.  

Trafikkavvikling og – 

sikkerhet og transportbehov.  

Trafikkdata samt trafikksikkerhet. Trafikksikkerhet blir vurdert opp mot 

kryssinger for gående og syklende over fylkesvei 863 og 21. 

Barn og unge og universell 

utforming 

Plan – og bygningsloven §1 og Rikspolitiske retningslinjer for å sikre 

barn og unges interesser. 

Støy Rikspolitiske retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen.  

Kulturminner og -miljø Registreringer oppført i Riksantikvarens database Askeladden. Samlet 

vurdering av virkning på kulturminner og kulturmiljø.   

Nærmiljø, friluftsliv og 

grønnstruktur 

Beskrivelse av virkninger gjennom analyse for friluftsliv og folkehelse. 

Temakart for 1) friluftsliv og folkehelse, vedlegg 6, og 2) stier, vandre- 

og sykkelruter, se vedlegg 7.  

Folkehelse og levekår Vurdering av endringer for mulighet til friluftsliv. Vurdering av 

endringer i levekårparametre nevnt i samfunnsdelen. Vurdering av 

energibruk og klimautslipp.  

Teknisk infrastruktur Vann og avløp. Veisystem.  

Befolkningsutvikling, 

næringsliv og tjenestebehov 

Kapasitet for kommunens tjenester. Temakart om hytter vedlegg 10.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 

sårbarhet 

Radon i grunnen. Temakart om løsmasser og erosjonsrisiko, se figur i 

kapittel 3 og vedlegg 1. Sikkerhet ifht. høyspentledninger.  

Forholdet til strategi for 

framtidig arealbruk 

Beliggenhet i forhold til sentrumskjernene. Transportbehov og 

trafikkavvikling.  

Ved vurdering av konsekvenser for landskapet viser vedlegg 11 Bildearkiv, ulike forhold.  
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6.2 Vurdering av planens enkeltområder og arealformål 

 

Hvert utbyggingsområde avgrenset i areal skal beskrives ved  

1. virkninger som følger av selve arealbeslaget 

2. de virkninger utbyggingen har for influensområdet, dvs. nærområdene rundt 

 

Med dagens formål i beskrivelse av enkeltområdene beskrives arealformål i gjeldende 

kommuneplans arealdel. Med foreslått formål menes arealformål i kommunedelplanforslaget.  

 

Arealformål gis en samlet vurdering i hvert underkapittel etter vurderingen av alle områdene i 

hvert underkapittel.  

 

6.2.1 Boligbebyggelse  

 

Område A 

Område: Fladebyåsen Nord 

Dagens formål: Landbruk, natur og friluftsformål (LNF) 

Foreslått formål: Boligbebyggelse 

Arealstørrelse: Ca. 28 daa  

 

Beskrivelse: Det er det vestligste av de foreslåtte framtidige boligområdene. Det er planlagt 

ca. 24 boenheter i området. Området er tiltenkt for konsentrert og frittliggende 

småhusbebyggelse. Området er prioritet 1 for boligutbygging. Området er omgitt av kjøreveg 

til Fladebyåsen boligfelt, skog og kulturminner.  

 
 
Emne 

 
Beskrivelse av virkninger 

Konsekvens målt i 
konfliktgrad  
(verdi og omfang) 

Landbruk og jordvern Dagens arealbruk er skogbruk. En del av 
området er dyrkbar jord, og noe av det er lite 
sannsynlig kan drives på moderne måte med 
et godt utbytte. Området eies av en grunneier 
som er positiv til utbygging.                

Lav-ingen.  

Vassdragsvern og -miljø Det er mer enn 100 meter fra Aremarksjøen. 
Området ligger på ei flate kote 115-123 
m.o.h. Aremarksjøen ligger på 106 m.o.h. De 
fleste boligene vil ikke være synlige fra 
Aremarksjøen. Det er i planbestemmelsene 
innarbeidet krav om hensyntagen til 
landskap, utsikt og lokalbyggeskikk.  

Lav- ingen.   

Landskap og estetikk Byggehøyde satt i planbestemmelsene følger 
lokal byggeskikk. Øvrige hensyn er tatt i 
planbestemmelsene og må følges opp i 
reguleringsplan.  

Lav – middels.  

Biologisk mangfold Området er nyhogd og beplantet. Det er ikke 
registrert spesielt naturmangfold i området, 
og det er ikke grunnlag for å tro at det er det 
heller. Det er ikke grunn til å tro at 
boligbyggingen vil få vesentlig konsekvens 
for lokal naturtype i Fossbybekken nord for 
boligområdet. Naturtyperegistrering fav den 
lokale naturtypen foreligger innen 
1.september, 2013.  

Lav – ingen.  
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Trafikkavvikling og  

– sikkerhet og  

transportbehov.  

Ny boligbebyggelse vil bli knyttet til 
eksisterende kjøreveg til fylkesvei 21 og 
eksisterende gang- og sykkelvei. 
Krysningspunkt over fylkesvei 21 ved  

Lav- ingen.  

Barn og unge og  

universell utforming 

Gode muligheter for opparbeidelse av 
lekeplass og aktiviteter i nærområdene. Natur 
i nærområdene. Gode muligheter for 
universell utforming i området og noen av 
boligene.  
 

Lav-ingen.  

Støy Støyvoll eller støydempende tiltak på fasade 
på nye bygg mot fylkesvei 21 bør vurderes i 
reguleringsplan.  
 

Lav- middels mot 
fylkesvei  
fylkesvei 21, ellers 
liten/ingen.  

Kulturminner og -miljø Det er registrert automatisk fredet 
kulturminne i området. Det er registrert et 
gravfelt med seks gravhauger/-minner 
tilgrensende området i øst. Det er høy 
sannsynlighet for funn av flere kulturminner i 
grunnen. Arkeologiske registreringer må 
foretas før regulering. 
 

 
 
Høy.  

Nærmiljø, friluftsliv og  

grønnstruktur 

Området er en del av et nærområde til 
eksisterende boligfelt i sør. Det har lav verdi 
som rekreasjonsområde målt i antall brukere, 
type bruk og brukshyppighet. Det er gode 
muligheter for friluftsliv/rekreasjon og 
naturopplevelser i områdene rundt.  
 

Lav-ingen.  

Folkehelse og levekår Med nytt tilrettelagt krysningspunkt over 
fylkesvei 21 blir det god trafikksikkerhet på 
skolevei og til sentrum for gående og 
syklende. Det er nært til sentrum med 
mulighet for å lage snarvei til sentrum i 
området.  
 

Lav-ingen.  

Teknisk infrastruktur Det kan være god mulighet for bruk av bruk 
av bergvarme. Vann- og avløpsnett i 
nærheten.  
 

Lav-ingen.  

Befolkningsutvikling,  

næringsliv og  

tjenestebehov 

God kapasitet i Fossby skole. Boligfeltet er 
viktig i forhold til å tilby ulike boligtyper for 
framtidig behov. Boligfeltet ligger sentralt i 
forhold til sentrum sør og vil styrke sentrum.  

Lav-ingen.  

Samfunnssikkerhet,  

risiko og sårbarhet 

Ikke kjent radon i grunnen. Ingen 
erosjonsrisiko.  

Lav- ingen.  

Forholdet til strategi for 

framtidig arealbruk 

Sentrumsnært. God samsvar med 
målsettingene i samfunnsdelen og framtidig 
arealbruk. 

Lav-ingen.  

 

Samlet vurdering  

Området ligger mellom eksisterende boligfelt og sentrum sør. Det har tilnærmet ingen 

konflikt med lokale landbruks- og jordverninteresser. Det er imidlertid usikkert hvor mye 

kulturminner som ligger i grunnen, men undersøkelser må blir gjort før regulering, jf. 

kulturminneloven.  
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Konklusjon 

Med forbehold om funn av automatisk fredede kulturminner i grunnen, er området meget 

egnet for boligbygging.  

 

Område B 

Område: Område øst for sentrum sør 

Dagens formål: Landbruk, natur og friluftsformål (LNF) 

Foreslått formål: Boligbebyggelse 

Arealstørrelse: Ca. 16,5 daa  

 

Beskrivelse: Det er det midterste av de foreslåtte framtidige boligområdene. Det er planlagt 

ca. 15 boenheter i området, men det kan være flere ved bruk av rekkehus. Området er tiltenkt 

for konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse. Det har sin vestlige grense mot 

Fossbybekken og sentrum sør i vest. I sør er det skog. Fylkesvei 863 er nord for området. 

Foreslått ny gang- og sykkelvei er mellom fylkesveien og boligområdet. Området er prioritet 

2 for boligutbygging.  

 
 
Emne 

 
Beskrivelse av virkninger 

Konsekvens målt i 
konfliktgrad  
(verdi og omfang) 

Landbruk og jordvern Dagens arealbruk er hovedsakelig dyrka 
mark korn. Området eies av to grunneiere. 
Jordkvalitet i område ter svært god og god.              

Lav-ingen.  

Vassdragsvern og -miljø Det er ikke synlig fra Aremarksjøen. Området 
ligger på fslat hellende terreng på ca. kote 
116-120 m.o.h. Det er i planbestemmelsene 
innarbeidet krav om hensyntagen til 
landskap, utsikt og lokalbyggeskikk.  

Lav- ingen.   

Landskap og estetikk Byggehøyde satt i planbestemmelsene følger 
lokal byggeskikk. Øvrige hensyn er tatt i 
planbestemmelsene og må følges opp i 
reguleringsplan. Området utgjør et eget 
mindre landskapsrom som ikke inngår i 
landskapsrommet med Aremarksjøen.  

Lav – ingen.  

Biologisk mangfold Det er ikke registrert spesielt naturmangfold i 
området, og det er ikke grunnlag for å tro at 
det er det heller. Det må reguleres kantsone 
mot Fossbybekken. Lokalt viktig naturtype 
vest for området, og registrering av den 
lokale naturtypen foreligger innen 
1.september, 2013. 

Lav – ingen.  

Trafikkavvikling og – sikkerhet 

og transportbehov.  

Ny boligbebyggelse vil bli knyttet til fylkesvei 
863 og foreslått ny gang- og sykkelvei. 
Krysningspunkt over fylkesvei 863 skal 
opparbeides i 2013.  

Lav- ingen.  

Barn og unge og  

universell utforming 

Gode muligheter for opparbeidelse av 
lekeplass og aktiviteter i nærområdene. Natur 
i nærområdene. Gode muligheter for 
universell utforming i området og noen av 
boligene.  
 

Lav-ingen.  

Støy Behov for støydempende tiltak på boliger 
ytterst mot fylkesvei 863 kan vurderes i 
reguleringsplan. Området ligger på samme 
side av fylkesvei 21 som skole, dagligvare og 
hovedmengden av bebyggelsen, og flere 
vurderer derfor området som mer 

Lav-ingen.  
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barnevennlig og trafikksikkert.  

Kulturminner og -miljø Det er registrert automatisk fredet 
kulturminne i nærområdet. Det er høy 
sannsynlighet for funn av flere kulturminner i 
grunnen. Arkeologiske registreringer må 
foretas før regulering. 
 

 
 
Høy.  

Nærmiljø, friluftsliv og  

grønnstruktur 

Området er i dag dyrka mark, og det er en 
kantsone mot Fossbybekken. Det er gode 
muligheter for friluftsliv/rekreasjon og 
naturopplevelser i områdene rundt.  
 

Lav-ingen.  

Folkehelse og levekår Med nytt tilrettelagt krysningspunkt over 
fylkesvei 863 og sentrumsnær beliggenhet 
blir det god trafikksikkerhet på skolevei og til 
sentrum for gående og syklende. Det er nært 
til sentrum med mulighet for å lage snarvei til 
sentrum i området.. Gode muligheter for 
aktiviteter og opplevelser med nærhet til 
sentrum og natur.   
 

Lav-ingen.  

Teknisk infrastruktur Vann- og avløpsnett i nærheten.  
 

Lav-ingen.  

Befolkningsutvikling, næringsliv 

og  

tjenestebehov 

God kapasitet i Fossby skole. Boligfeltet er 
viktig i forhold til å tilby ulike boligtyper for 
framtidig behov. Boligfeltet ligger sentralt i 
forhold til sentrum sør og vil styrke sentrum.  

Lav-ingen.  

Samfunnssikkerhet, risiko og  

sårbarhet 

Ikke kjent radon i grunnen. Liten-middels 
erosjonsrisiko.  

Lav- ingen.  

Forholdet til strategi for 

framtidig arealbruk 

Sentrumsnært. God samsvar med 
målsettingene i samfunnsdelen og framtidig 
arealbruk.  

Lav-ingen.  

 

Samlet vurdering  

Området ligger tilgrensende sentrum sør. Det har lav- middels konflikt med lokale landbruks- 

og jordverninteresser. Det er imidlertid usikkert hvor mye kulturminner som ligger i grunnen, 

men undersøkelser må bli gjort før regulering, jf. kulturminneloven. Området har meget god 

beliggenhet i forhold til flere emner.  

 

Konklusjon 

Med forbehold om funn av automatisk fredede kulturminner i grunnen, er området meget 

egnet for boligbygging. Det har lav konfliktgrad målt i arealomfang med jordvern og 

landbruk.  

 

 

Område C 

Område: Område nord for Lillebyåsen 

Dagens formål: Landbruk, natur og friluftsformål (LNF) 

Foreslått formål: Boligbebyggelse 

Arealstørrelse: Ca. 18 daa 

 

Beskrivelse: Det er det østligste av de foreslåtte framtidige boligområdene. Det er planlagt ca. 

4-5 store boligtomter i området. Grunneier har beskrevet store boligtomter med mulighet for 

småskala næring på egen tomt. Eventuell kombinasjon med næring må vurderes i 
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reguleringsplan. Det har skog på i tre retninger og Lillebyåsen boligfelt i sør. Kjøreveg 

gjennom Lillebyåsen boligfelt må vurderes. Trase for gående og syklende er tenkt gjennom 

det sørlige boligfeltet. Området har prioritet 3 for boligutbygging.  

 
 
Emne 

 
Beskrivelse av virkninger 

Konsekvens målt i 
konfliktgrad  
(verdi og omfang) 

Landbruk og jordvern Dagens arealbruk er skog. Området eies av 
en grunneier. Det er ikke dyrkbar jord i 
området.           

Ingen.  

Vassdragsvern og -miljø Det er ikke synlig fra Aremarksjøen. Området 
heller mot vest. Høyeste kote ligger øst i 
området og er på 144,5.  

Lav- ingen.   

Landskap og estetikk Byggehøyde satt i planbestemmelsene følger 
lokal byggeskikk. Øvrige hensyn er tatt i 
planbestemmelsene og må følges opp i 
reguleringsplan. Det er ikke grunn til å tro at 
den begrensede bebyggelse som er tiltenkt i 
området vil endre eksisterende landskapsrom 
eller inntrykket av skog i området av 
betydning.  

Lav – ingen.  

Biologisk mangfold Det er ikke registrert spesielt naturmangfold i 
området.  

Lav – ingen.  

Trafikkavvikling og – sikkerhet 

og transportbehov.  

Ny boligbebyggelse vil bli knyttet til 
Lillebyåsen boligfelt.  

Lav- ingen.  

Barn og unge og  

universell utforming 

Gode muligheter for lek og aktiviteter på 
store naturtomter. Natur i nærområdene. Ikke 
spesiell tilrettelegging for universell utforming 
inne eller ute.   
 

Ingen.  

Støy Området har ingen menneskeskapte 
støykilder av betydning.  

Ingen.  

Kulturminner og -miljø Det er ikke registrert automatisk fredet 
kulturminne i området eller nærområdet. Det 
kan være sannsynlighet for funn av flere 
kulturminner i grunnen. Arkeologiske 
registreringer må foretas før regulering. 
 

 
 
Middels-Høy.  

Nærmiljø, friluftsliv og  

grønnstruktur 

Området er i dag skog. Det er gode 
muligheter for friluftsliv/rekreasjon og 
naturopplevelser i områdene rundt. God 
tilknytning til eksisterende stinett.  
 

Lav-ingen.  

Folkehelse og levekår Området vil være store naturtomter, men 
beliggenheten til sentrum sør er ca. 1 km. I 
luftlinje og siktlinje er avstanden ca. 500 m til 
for eksempel skole, og snarvei til skole er 
mulig.  
 

Lav-ingen.  

Teknisk infrastruktur Vann- og avløpsnett i nærheten.  
 

Lav-ingen.  

Befolkningsutvikling, næringsliv 

og  

tjenestebehov 

God kapasitet i Fossby skole. Boligfeltet er 
viktig i forhold til å tilby ulike boligtyper for 
framtidig behov.  

Lav-ingen.  

Samfunnssikkerhet, risiko og  Ikke kjent radon i grunnen. Liten-middels 
erosjonsrisiko.  

Lav- ingen.  
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sårbarhet 

Forholdet til strategi for 

framtidig arealbruk 

Sett i forhold til arealstrategi om minst mulig 
forbruk av dyrka mark og dyrkbar jord er det 
god samsvar med målsettingene i 
samfunnsdelen og framtidig arealbruk. 
Ganske nært sentrum.  

Lav-ingen.  

 

Samlet vurdering  

Området ligger ca. 1 km fra sentrum sør med mulighet for snarveier til skole og sentrum nord. 

Det har ingen konflikt med lokale landbruks- og jordverninteresser. Det er imidlertid usikkert 

hvor mye kulturminner som ligger i grunnen, men undersøkelser må bli gjort før regulering, 

jf. kulturminneloven. Området har god beliggenhet i forhold til flere emner.  

 

Konklusjon 

Med forbehold om funn av automatisk fredede kulturminner i grunnen, er området godt egnet 

for boligbygging for ca. 5 boenheter med store tomter.  

 

Samlet virkning for arealformål 

Summen av planforslagets boligområder legger opp til en betydelig vekst av antall boliger i 

tettstedet. Det kan bli økte utgifter til kommunale tjenester som følge av dette, men det er god 

kapasitet innen det offentlige tjenestetilbudet sett fra dagens situasjon.  

 

Lokalisering av boligfeltene gir en økt sentralisering av utbygging til boligformål i 

kommunen. Områdesenteret Fossby skal øke mer i folketall enn lokalsentrene Strømsfoss og 

Bjørkebekk. Selv om kommuneplanens arealdel gir adgang til spredt boligbygging i LNF-

områder i deler av kommunen, er det naturlig å legge opp til en økt innbyggertall i Fossby 

med en befolkningsstruktur med økt andel eldre over 67 år.  

 

Det er hensiktsmessig å legge opp til ulike typer boliger i form av konsentrert 

småhusbebyggelse (rekkehus, kjedehus og flermannsboliger 2 etasjer eller mindre) og 

frittliggende småhusbebyggelse (en – og tomannsboliger) i gangavstand til sentrum sør med 

dagligvarehandel, torg og lignende. De foreslåtte boligfeltene vil gi ulike boligtyper i form av 

funksjonalitet, størrelse og beliggenhet.  

 

Arkeologiske registreringer er påkrevet før regulering av de foreslåtte boligområdene. Funn 

kan redusere antall boenheter, men sammen med fortettingspotensialet i planområdet er det et 

overskudd av boenheter, ca. 10, ved full utbygging i planområdet sett i forhold til 

befolkningsprognosene.  

 

6.2.2 Sentrumsformål  

 

Område 1 

Område: Område vest for rådhuset 

Dagens formål: Offentlig formål 

Foreslått formål: Sentrumsformål 

Arealstørrelse: Ca. 0,6 daa 

 

Beskrivelse: Det er det vestligste av de foreslåtte framtidige sentrumsformålene. 

Avgrensningen har skjedd etter dialog med grunneier. Området er ca. 25 meter fra veggen på 

rådhuset. Hensikten med arealet er å opparbeide en ny parkeringsplass for ansatte og kunder i 
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rådhuset. Dagens situasjon er for lite parkeringsareal foran og ved siden av rådhuset. 

Parkeringsplassen foran rådhuset forutsetter rygging ut i fylkesvei 21. Det er ønskelig med en 

ny og trafikksikker parkeringsplass ved rådhuset. Kommunen eier til og med ca 8 meter fra 

rådhusets vestre vegg.  

 
 
Emne 

 
Beskrivelse av virkninger 

Konsekvens målt i 
konfliktgrad  
(verdi og omfang) 

Landbruk og jordvern Dagens arealbruk er grønnstruktur og dyrka 
mark. Jordkvaliteten er av svært god kvalitet. 
I forhold til drenering og avrenning fra 
parkeringsplassen kan lukket drenering være 
en mulighet.             

Lav.  

Vassdragsvern og -miljø Inngrepets arealomfang er svært begrenset. 
Det er i tilknytning til eksisterende 
bebyggelse, og det blir parkeringsplass i ett 
plan.  

Lav- ingen.   

Landskap og estetikk Parkeringsplassen skal ligge på en kote, og 
det blir derfor visuelt lite synlig fra 
Aremarksjøen. Det kan beplantes noe. Det 
blir liggende på ca. kote 116. Aremarksjøen 
er på kote 106. 

Lav – ingen.  

Biologisk mangfold Det er ikke registrert spesielt naturmangfold i 
området.  

Ingen.  

Trafikkavvikling og – sikkerhet 

og transportbehov.  

Trafikksikkerheten vil bli vesentlig bedret. Det 
blir mer parkeringsareal slik at behovet blir 
dekket. Eksisterende utkjørsel til fylkesvei 21 
kan brukes. Kryssing for gående i krysset 
mellom fylkesvei 21 og 863 unngås.  

Ingen.  

Barn og unge og  

universell utforming 

Bedre mulighet for universell utforming på 
utearealene. Bedre framkommelighet for 
rullestolsbrukere, syklister, barnevogn m.fl. 
fordi det blir bedre plass og passasje fram til 
rådhuset.  

Ingen.  

Støy Det blir ikke mer støy som følge av tiltaket.  Ingen.  

Kulturminner og -miljø Det er ikke registrert automatisk fredet 
kulturminne i området eller nærområdet. Det 
er noe sannsynlighet med funn av 
kulturminner i grunnen selv om noe av jorda 
er gravd i som følge av bygging av rådhuset.  
Arkeologiske registreringer må foretas før 
regulering. 
 

 
 
Middels.  

Nærmiljø, friluftsliv og  

grønnstruktur 

Parkering har ikke spesiell betydning for 
dette temaet, se under folkehelse.  

Ingen.  

Folkehelse og levekår Tiltaket vil støtte folkehelse og levekår ved 
bedret tilgjengelighet for alle brukere og 
trafikanter til rådhuset, for eksempel bedre 
vilkår for sykkelparkering ved eksisterende 
parkering foran rådhuset.  

Lav-ingen.  

Teknisk infrastruktur Vann og avløp ved bebyggelsen.  
 

Lav-ingen.  

Befolkningsutvikling, næringsliv 

og  

tjenestebehov 

Parkeringsplassen er svært viktig i forhold til 
å tilby mulighet for parkering for ulike brukere 
av rådhuset. Tilgang til rådhuset har en høy 
verdi for befolkningen. Det dekker behovet 
ved en økning  

Ingen.  
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Samfunnssikkerhet, risiko og  

sårbarhet 

Ikke kjent radon i grunnen. Liten-middels 
erosjonsrisiko. Lukket drenering må vurderes 
ved regulering.  

Lav- ingen.  

Forholdet til strategi for 

framtidig arealbruk 

Sett i forhold til arealstrategi om minst mulig 
forbruk av dyrka mark og dyrkbar jord er det 
god samsvar med målsettingene i 
samfunnsdelen og framtidig arealbruk. 
Parkering er av vital betydning.  

Ingen.  

 

Samlet vurdering og vurderte alternativer 

Området ligger ved rådhuset, og det er et stort behov for en ny parkeringsplass for ulike 

brukere av rådhuset. Avgang av dyrka mark er svært begrenset. Det berører private grunneiere 

i svært liten grad målt i arealomfang og andel av privat eiendom. Det er usikkert om det er 

kulturminner i grunnen, og undersøkelser må bli gjort før regulering, jf. kulturminneloven. 

Området har svært god beliggenhet i forhold til trafikksikkerhet og –avvikling.  

 

Det er vurdert å bruke parkeringsplass sydøst for krysset fylkesvei 21 og 863. Dette er 

forkastet da det ikke løser utfordringene med parkering for brukere av rådhuset. Allerede i dag 

ser man at parkeringsarealet ved rådhuset fylles opp og skaper hindre for adkomst til rådhuset. 

Fylkesveien og krysset mellom fylkesveien skaper en barriere for gående som parkerer på 

andre siden av fylkesveiene. Videre ønsker man en annen bruk av arealet ved bankbygget, 

blant annet skape en møteplass med torg.  

 

Konklusjon 

Med forbehold om funn av automatisk fredede kulturminner i grunnen, er området svært godt 

egnet som parkeringsplass.   

 

 

Område 2 

Område: Område øst for sentrum sør 

Dagens formål: Næringsvirksomhet 

Foreslått formål: Sentrumsformål 

Arealstørrelse: Ca. 2 daa 

 

Beskrivelse: Det er det østligste av de foreslåtte framtidige sentrumsformålene. Hensikten 

med arealet er blandet formål. Det er flere alternativer; gang- og sykkelvegforbindelse til 

sentrum sør, ny parkeringsplass for ansatte og kunder i sentrum sør øst for fylkesvei 21, 

grønnstruktur ifht. Fossbybekken og sentrum sør. Det kan evt. brukes av beboere i 

tilgrensende foreslått framtidig boligbebyggelse.  

 
 
Emne 

 
Beskrivelse av virkninger 

Konsekvens målt i 
konfliktgrad  
(verdi og omfang) 

Landbruk og jordvern Dagens arealbruk er i hovedsak 
grønnstruktur og dyrka mark. Jordkvaliteten 
er av svært god kvalitet. Andelen dyrka mark 
er ca. 1 daa.  

Lav -ingen.  

Vassdragsvern og -miljø Inngrepets arealomfang er svært begrenset. 
Det er i tilknytning til eksisterende 
bebyggelse, og det  sees ikke fra 
Aremarksjøen. Kantsone med grønnstruktur 
må bevares mot Fossbybekken.  

Lav- ingen.   

Landskap og estetikk Arealet ligger sør for fylkesvei 863, og det er 
grønnstruktur og dyrka mark på arealet i dag. 

Lav – ingen.  
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Det grenser til et grustak. Det kan tas 
tilstrekkelig hensyn til landskap i 
reguleringsplan, bl.a. kantsone mot 
Fossbybekken.  

Biologisk mangfold Det er ikke registrert spesielt naturmangfold i 
området. Viktig å beholde en kantsone mot 
Fossbybekken.  

Ingen.  

Trafikkavvikling og – sikkerhet 

og transportbehov.  

Eksisterende utkjørsel til fylkesvei 863 kan 
brukes. God tilgjengelighet for gående og 
syklende til sentrum sør med god forbindelse 
via foreslått framtidig og eksisterende gang- 
og sykkelveg.  

Ingen.  

Barn og unge og  

universell utforming 

God mulighet for universell utforming på 
utearealene. Barn og unge kan tas hensyn til 
gjennom gode trafikkløsninger, og dette må 
følges opp i reguleringsplan.  

Ingen.  

Støy Det blir ikke økt støy som følge av tiltaket.  Ingen.  

Kulturminner og -miljø Det er ikke registrert automatisk fredet 
kulturminne i området, men det er registrert i 
nærområdet . Det er en viss sannsynlighet 
for funn av kulturminner i grunnen selv om 
noe av jorda er gravd i. Arkeologiske 
registreringer må foretas før regulering. 
 

 
 
Middels.  

Nærmiljø, friluftsliv og  

grønnstruktur 

Kantsone mot Fossbybekken må bevares. 
Tiltaket kan sikre arealer og tilgjengelighet til 
Fossbybekken.  

Lav-ingen.  

Folkehelse og levekår Formålet støtter prinsipper om folkehelse og 
levekår gjennom trafikkavvikling og 
grønnstruktur. 

Ingen.  

Teknisk infrastruktur Teknisk infrastruktur godt utbygd i 
nærområdet.   

Lav-ingen.  

Befolkningsutvikling, næringsliv 

og  

tjenestebehov 

Arealet er en viktig del av helhetlig 
sentrumsutvikling siden det ligger så nær 
sentrum sør og sikrer en trafikkforbindelse og 
grønnstruktur.  

Ingen.  

Samfunnssikkerhet, risiko og  

sårbarhet 

Ikke kjent radon i grunnen. Liten 
erosjonsrisiko.  

Lav- ingen.  

Forholdet til strategi for 

framtidig arealbruk 

Det er viktig å avsette tilstrekkelige arealer 
for sentrumskjernen i planperioden. Godt 
samsvar med målsettingene for utvikling av 
sentrumskjernen i sør.  
 

Ingen.  

 

Samlet vurdering 

Området ligger ved eksisterende bebyggelse ved sentrumskjernen i sør. Det er viktig for 

trafikkavvikling at området ligger øst for fylkesvei 21. Avgang av dyrka mark er svært 

begrenset. Det berører private grunneiere i svært liten grad målt i arealomfang og andel av 

privat eiendom. Det er usikkert om det er kulturminner i grunnen, og undersøkelser må bli 

gjort før regulering, jf. kulturminneloven. Området har svært god beliggenhet i forhold til 

sentrumsavvikling. trafikksikkerhet og –avvikling.  

 

Konklusjon 

Med forbehold om funn av automatisk fredede kulturminner i grunnen, er området svært godt 

egnet til sentrumsformål.    
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Samlet vurdering av arealformål 

Det er avsatt to områder til ytterligere sentrumsformål. Områdene avsatt til framtidig 

sentrumsformål er i hovedsak tenkt som parkering og /eller grønnstruktur. De har ikke 

vesentlige negative konsekvenser på miljø og samfunn med forbehold om eventuelle funn av 

automatisk fredede kulturminner.  

 

Avgangen av dyrka mark som følge av disse områdene er svært lavt, og samfunnets interesser 

og behov for disse arealene er svært stort både sett i forhold til en ønsket sentrumsutvikling og 

hensyn til trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Rådhuset har funksjon for alle innbyggerne i 

kommunen, og det har derfor en svært høy samfunnsverdi i kommunen. Universell utforming 

og trafikksikkerhet i tilknytning til rådhuset representerer derfor vitale behov og skal veie 

tungt. Parkering rundt rådhuset må derfor løses vest for fylkesvei 21. Det må påpekes at 

arealet i gjeldende kommuneplan arealdel er vesentlig større enn det avsatte areal til 

sentrumsformål på eiendom gbnr. 23/3 vest for rådhuset. Planforslaget innebærer altså en 

reduksjon av inngrep på eiendom gbnr. 23/3 sammenlignet med gjeldende kommuneplan. Ved 

godkjent kommunedelplan for Fossby sentrum vil denne planen gjelde foran kommuneplanen.  

 

6.2.3 Parkering 

 

Det er avsatt to områder til arealformål framtidig parkering.  

 

Område 1 

Område: Område mellom fylkesvei 21 og Fladebyneset, ved foreslått turvei og ny boligfelt 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Parkering 

Arealstørrelse: Ca. 0,6 daa 

 

Beskrivelse: Den foreslåtte parkeringsplassen er tiltenkt for besøkende til ny småbåthavn øst 

for Faldebyneset. Den kan også opparbeides som en del av en tilrettelegging for 

friluftsliv/rekreasjon/folkehelse. Området er i dag omgitt skog og en kjøreveg.  

 
 
Emne 

 
Beskrivelse av virkninger 

Konsekvens målt i 
konfliktgrad  
(verdi og omfang) 

Landbruk og jordvern Dagens arealbruk er skogbruk. Det er ikke 
dyrkbar jord i området.  

Lav -ingen.  

Vassdragsvern og -miljø Inngrepets arealomfang er svært begrenset. 
Det er i tilknytning til eksisterende 
bebyggelse, og det  sees minimalt fra 
Aremarksjøen.  

Lav- ingen.   

Landskap og estetikk Det berører temaet i svært liten grad. Hensyn 
tas i reguleringsplan.  

Ingen.  

Biologisk mangfold Det er ikke registrert spesielt naturmangfold i 
området.  

Ingen.  

Trafikkavvikling og – sikkerhet 

og transportbehov.  

Eksisterende utkjørsel til kjøreveg mellom 
Fladebyåsen boligfelt og fylkesvei 21 kan 
brukes. God tilgjengelighet for gående og 
syklende via gang- og sykkelveg langs 
nevnte veier.  

Ingen.  

Barn og unge og  God mulighet for universell utforming på 
utearealene.  

Ingen.  
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universell utforming 

Støy Det blir ikke økt støy av betydning som følge 
av tiltaket.  

Ingen-lav.  

Kulturminner og -miljø Det er ikke registrert automatisk fredet 
kulturminne i området, men det er registrert i 
nærområdet. Det er en viss sannsynlighet for 
funn av kulturminner i grunnen selv om noe 
av jorda er gravd i. Arkeologiske 
registreringer må foretas før regulering. 
 

 
 
Lav-middels.  

Nærmiljø, friluftsliv og  

grønnstruktur 

Se temaet folkehelse.  Ingen.  

Folkehelse og levekår Formålet støtter prinsipper om folkehelse og 
levekår gjennom trafikkavvikling og 
grønnstruktur. 

Ingen.  

Teknisk infrastruktur Teknisk infrastruktur godt utbygd i 
nærområdet.   

Ingen.  

Befolkningsutvikling, næringsliv 

og  

tjenestebehov 

Det inngår først og fremst i temaet 
folkehelse, se dette.  

Ingen.  

Samfunnssikkerhet, risiko og  

sårbarhet 

Ikke kjent radon i grunnen. Ingen 
erosjonsrisiko.  

Ingen.  

Forholdet til strategi for 

framtidig arealbruk 

Godt samsvar med målsettingene for 
utvikling av tettstedet i forhold til folkehelse 
og friluftsliv.   
 

Ingen.  

 

Samlet vurdering 

Området ligger ved eksisterende kjøreveg og gang- og sykkelveg mellom Fladebyåsen 

boligfelt og fylkesvei 21. Det er usikkert om det er kulturminner i grunnen, og undersøkelser 

må bli gjort før regulering, jf. kulturminneloven. Området har svært god beliggenhet i forhold 

til foreslått småbåthavn.   

 

Konklusjon 

Med forbehold om funn av automatisk fredede kulturminner i grunnen, er området svært godt 

egnet til parkering.    

 

 

Område 2 

Område: Område syd for bensinstasjonen, vest for fylkesvei 21 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Parkering 

Arealstørrelse: Ca. 3,2 daa 

 

Beskrivelse: Den foreslåtte parkeringsplassen er tiltenkt rasteplass for besøkende til sentrum 

sør. Det er for å tilby reisende langs fylkesvei 21. Området er i dag omgitt fylkesvei 21, 

Fossbybekken og bensinstasjon. Dagligvarehandel på østre siden av fylkesveien. Det er en 

eksisterende avkjørsel fra fylkesvei 21.   

 
 
Emne 

 
Beskrivelse av virkninger 

Konsekvens målt i 
konfliktgrad  



 39 

(verdi og omfang) 

Landbruk og jordvern Dagens arealbruk er dyrka mark. 
Jordkvaliteten er god. Arealet er i privat eie. 
Jordet er av begrenset omfang, og 
konfliktgraden er derfor lav.  

Lav.  

Vassdragsvern og -miljø Inngrepets arealomfang er svært begrenset. 
Det er i tilknytning til eksisterende 
bebyggelse, og som rasteplass vil det  sees 
minimalt fra Aremarksjøen. Det har 
Fossbybekken og Hølen vannspeil i vest.  

Lav- ingen.   

Landskap og estetikk Det berører temaet i svært liten grad. Hensyn 
tas i reguleringsplan.  

Ingen.  

Biologisk mangfold Det er ikke registrert spesielt naturmangfold i 
området, men Fossbybekken er registrert 
som lokalt viktig naturtype. 
Naturtyperegistrering vil bli utført innen 
01.09.2013.  

Lav-middels.   

Trafikkavvikling og – sikkerhet 

og transportbehov.  

Eksisterende utkjørsel til fylkesvei 21 kan 
brukes. God tilgjengelighet for gående og 
syklende via gang- og sykkelveg og nytt 
tilrettelagt krysningspunkt over fylkesvei 21.   

Ingen.  

Barn og unge og  

universell utforming 

God mulighet for universell utforming på 
utearealene. Tiltaket gjør området noe mer 
tilrettelagt for reisende langs fylkesvei 21.  

Ingen.  

Støy Det blir ikke økt støy som følge av tiltaket.  Ingen.  

Kulturminner og -miljø Det er ikke registrert automatisk fredet 
kulturminne i området, men det er registrert i 
nærområdet. Det er en viss sannsynlighet for 
funn av kulturminner i grunnen. Arkeologiske 
registreringer må foretas før regulering. 
 

 
 
Middels-høy.  

Nærmiljø, friluftsliv og  

grønnstruktur 

Se temaet folkehelse.  Ingen.  

Folkehelse og levekår Formålet støtter prinsipper om folkehelse og 
levekår gjennom trafikkavvikling. 

Ingen.  

Teknisk infrastruktur Teknisk infrastruktur godt utbygd i 
nærområdet.   

Ingen.  

Befolkningsutvikling, næringsliv 

og  

tjenestebehov 

Det støtter næringslivet i sentrum sør.  Ingen.  

Samfunnssikkerhet, risiko og  

sårbarhet 

Ikke kjent radon i grunnen. Stor 
erosjonsrisiko på grunn av helling og 
havavsetninger.  

Ingen.  

Forholdet til strategi for 

framtidig arealbruk 

Godt samsvar med målsettingene for 
utvikling av tettstedet ved satsing på sentrum 
sør. Rasteplass på dette stedet gir en 
møteplass med kort avstand til natur, kultur 
og næring.  

Ingen.  

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Området ligger syd for bensinstasjonen vest for fylkesvei 21 i nær tilknytning til det øvrige 

sentrum sør. Det er usikkert om det er kulturminner i grunnen, og undersøkelser må bli gjort 

før regulering, jf. kulturminneloven. Området har svært god beliggenhet i forhold til handel i 

sentrum sør. Det er ingen rasteplasser i sentrum sør langs fylkesveiene. For vurdering av 

alternativ bruk av arealet se kapittel 4.2.1 og 4.2.2 om vurdering av busslommer og boligfelt. 
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Konklusjon 

Med forbehold om funn av automatisk fredede kulturminner i grunnen, er området godt egnet 

til rasteplass.    

 

Samlet vurdering av arealformål 

Arealformålet parkering er brukt i to områder, der det ene er tenkt som en ordinær 

parkeringsplass for kjørende til foreslått småbåthavn og turveg øst for Fladebyneset. Denne 

parkeringsplassen har lav-ingen konfliktgrad med forbehold om arkeologiske funn.  

 

Parkeringen i nær tilknytning til sentrum sør med forretnigner og er ment å styrke sentrum og 

gi et tilbud til reisende gjennom Fossby. Lokaliseringen er god inntil et tilrettelagt 

krysningspunkt over fylkesvei 21. Det eneste tilrettelagte krysningspunkter over en fylkesvei i 

hele planområdet. Lokaliseringen er god og gir et møte med kultur ved gravhaugene like sør 

for området, natur med vannspeilet Hølen nedenfor og næring med forretningene. Det er få 

konfliktpunkter ved denne lokaliseringen. Denne kan i et 40-års perspektiv være aktuell som 

busslomme eller boliger.  

 

Andre stedet i planområdet legges det også opp til parkering, for eksempel i friluftsområdet 

og i tilknytning til sentrum sør østlig retning. Samlet sett gir parkeringsplassene mulighet for 

kjørende til vandring til ulike attraksjoner og møteplasser innen få hundre meter, og 

parkeringsplassene ligger spredt i planområdet.  

 

6.2.4 Grønnstruktur  

I plankartet er det grønnstruktur som er opprettet for å sikre eksisterende grønnstruktur 

og/eller tilrettelegge med turveg/-sti. Det gjelder grønnstruktur: 

 på eiendom 20/11 og 20/26 nordøst i planområdet.  

 på begge sider av Fossbybekken nord for bensinstasjonen, gbnr. 23/64.  

 sørvest for bensinstasjonen, gbnr. 23/64, ved vannspeilet Hølen 

 grønnstrukturforbindelse (turveg) mellom foreslått parkering og foreslått småbåthavn 

øst for Fladebyneset 

 

Disse områdene må reguleres dersom det skal gjøres tiltak ved dem som krever 

reguleringsplan. Det er først og fremst i forhold til eventuelle ukjente automatisk fredede 

kulturminner det kan bli konflikt. I forslag til planbestemmelser er det gitt: 

”Det kan opparbeides turveger, turstier og rasteplass for gående og syklende.”  

 

Størrelsen av disse arealene er begrensede, spesielt ved Fossbybekken. Naturtyperegistrering 

blir utredet innen 01.09.2013. Øvrige tiltak må utredes i reguleringsplan.  

 

Område 1 

Område: Område nord i planområdet mellom friluftsområdet og fylkesvei 21 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Grønnstruktur 

Arealstørrelse: Ca. 2 daa 

 

Beskrivelse: Den foreslåtte grønnstrukturen er tiltenkt turveg mellom friluftsområdet og 

kafeteria/restaurant, møtelokaler, styrketreningsrom og svømmehall på østsiden av fylkesvei 

21. Forbindelse er tenkt som undergang under fylkesvei 21.    
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Emne 

 
Beskrivelse av virkninger 

Konsekvens målt i 
konfliktgrad  
(verdi og omfang) 

Landbruk og jordvern Dagens arealbruk er dyrka mark og kantsone 
mot Aremarksjøen. Jordkvaliteten er svært 
god til mindre god. Arealet er i privat eie. 
Arealomfanget er lite, og arealet som berøres 
er i utkanten av et jorde.  

Lav.  

Vassdragsvern og -miljø Inngrepets arealomfang er svært begrenset, 
men det ligger tilgrensende Aremarksjøen. 
Det ligger i et kulturlandskap, men det vil 
være et begrenset og ganske naturtilpasset 
inngrep i landskapet.  

Lav. 

Landskap og estetikk Se tema over. Naturtilpasset turveg i 
kulturlandskapet i dette omfang har lav 
konfliktgrad med landskap og estetikk. 
Hensyn tas i reguleringsplan.  

Lav.  

Biologisk mangfold Det er ikke registrert spesielt naturmangfold i 
området.  

Lav-ingen.  

Trafikkavvikling og – sikkerhet 

og transportbehov.  

Med undergang under fylkesvei 21 er det kun 
utfordring på parkeringsplass øst for fylkesvei 
21 i forhold til eventuell blandet trafikk der. 
Det kan løses gjennom fysiske tiltak. God 
tilgjengelighet for gående og syklende fra 
parkering øst for fylkesvei 21 til 
friluftsområdet. Dersom det skal være 
kryssing av fylkesvei 21 i plan bør det være 
et tilrettelagt krysningspunkt.  

Ingen-middels.  

Barn og unge og  

universell utforming 

Universell utforming kan tilstrebes. Turveg 
med undergang er i seg selv et godt tiltak for 
barn og unge. Tiltaket gjør området noe mer 
tilrettelagt for reisende langs fylkesvei 21.  

Ingen.  

Støy Det blir ikke økt støy som følge av tiltaket.  Ingen.  

Kulturminner og -miljø Det er ikke registrert automatisk fredet 
kulturminne i området, men det er 
sannsynlighet for det. Arkeologiske 
registreringer må foretas før regulering. 
 

 
 
Middels-høy.  

Nærmiljø, friluftsliv og  

grønnstruktur 

Se temaet folkehelse.  Ingen.  

Folkehelse og levekår Formålet støtter prinsipper om folkehelse og 
levekår.  

Ingen.  

Teknisk infrastruktur Teknisk infrastruktur godt utbygd i 
nærområdet.   

Ingen.  

Befolkningsutvikling, næringsliv 

og  

tjenestebehov 

Det støtter næringslivet og sentrum nord.  Ingen.  

Samfunnssikkerhet, risiko og  

sårbarhet 

Ikke kjent radon i grunnen. Liten-middels 
erosjonsrisiko i området, men tiltaket anses 
ikke å utløse erosjon.   

Lav-ingen.  

Forholdet til strategi for 

framtidig arealbruk 

Godt samsvar med målsettingene for 
utvikling av tettstedet ved satsing på sentrum 
nord og folkehelse.  

Ingen.  

 

Samlet vurdering 
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Området ligger nær sentrum nord og allbrukshuset Furulund. Ved en eventuell utvidelse av 

næringsdriften på Furulund er nærere tilgang til og trafikksikker adkomst for gående og 

syklende til friluftsområdet svært positivt. Undergang er nærmest en forutsetning for for 

eksempel de som vil bringe kajakk og kano til friluftsområdet og Aremarksjøen.   

 

Det er usikkert om det er kulturminner i grunnen, og undersøkelser må bli gjort før regulering, 

jf. kulturminneloven.  

 

Konklusjon 

Med forbehold om funn av automatisk fredede kulturminner i grunnen, er området godt egnet 

til turveg. 

 

 

Område 2 

Område: Område sør i planområdet øst for Fladebyneset  

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Grønnstruktur 

Arealstørrelse: Ca. 0,8 daa 

 

Beskrivelse: Den foreslåtte grønnstrukturen er tiltenkt turveg mellom foreslått parkering ved 

kjøreveg til Fladebyåsen boligfelt og foreslått småbåthavn ved Aremarksjøen. Småbåthavnen 

er tenkt å ha en mulighet for turistbåtene til å legge til kai. Ved enden av turvegen må det tas 

sikte på mulighet for utrykningskjøretøy å vende.  

 
 
Emne 

 
Beskrivelse av virkninger 

Konsekvens målt i 
konfliktgrad  
(verdi og omfang) 

Landbruk og jordvern Dagens arealbruk er skogbruk.  
Dyrkbar jord inngår, men driftsforholdene er 
dårlige i forhold til dagens driftsformer i 
jordbruket. Arealet er i privat eie. 
Arealomfanget er lite.  

Lav-ingen.  

Vassdragsvern og -miljø Inngrepets arealomfang er svært begrenset, 
men det ligger tilgrensende Aremarksjøen. 
Det ligger i skog i hellende terreng eksponert 
mot Haldenvassdraget, og det er derfor viktig 
at inngrepet og traseen tilpasses terreng og 
landskap. Inngrepet vil likevel være 
begrenset. Hensyn må tas i reguleringsplan.  

Lav-middels.  

Landskap og estetikk Se tema over. Naturtilpasset turveg i 
kulturlandskapet i dette omfang har lav 
konfliktgrad med landskap og estetikk. 
Hensyn tas i reguleringsplan.  

Lav-middels.  

Biologisk mangfold Det er ikke registrert spesielt naturmangfold i 
området. Naturtyperegistrering ved 
Fossbybekken vil avklare eventuelle forhold i 
influensområdet som det bør tas hensyn til.  

Lav-ingen.  

Trafikkavvikling og – sikkerhet 

og transportbehov.  

Det er gode forbindelser via eksisterende 
kjøreveg og gang- og sykkelveg fra fylkesvei 
21. Utrykningskjøretøy bør ha mulighet til å 
kjøre på turvegen og vende ved 
småbåthavnen.  

Lav-ingen.  

Barn og unge og  

universell utforming 

Universell utforming kan tilstrebes. Ingen 
spesielle hensyn til barn og unge utover at 
turveg er for gående og syklende.  

Ingen.  
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Støy Det blir ikke økt støy som følge av tiltaket.  Ingen.  

Kulturminner og -miljø Det er ikke registrert automatisk fredet 
kulturminne i området, men det er 
sannsynlighet for det. Arkeologiske 
registreringer må foretas før regulering. 
 

 
 
Middels-høy.  

Nærmiljø, friluftsliv og  

grønnstruktur 

Se temaet folkehelse.  Ingen.  

Folkehelse og levekår Formålet støtter prinsipper om folkehelse og 
møter med natur og et vakkert landskap.  

Ingen.  

Teknisk infrastruktur Teknisk infrastruktur er godt utbygd i 
nærområdet. 

Ingen.  

Befolkningsutvikling, næringsliv 

og  

tjenestebehov 

Det støtter folkehelse og tilgjengelighet til og 
fra vassdraget. Turvegen sammen med 
småbåthavn med mulighet for turistbåtene til 
å legge til kai, er dette å støtte opp under det 
lokale næringsliv.  

Ingen.  

Samfunnssikkerhet, risiko og  

sårbarhet 

Ikke kjent radon i grunnen. Liten-ingen 
erosjonsrisiko i området, og tiltaket anses 
ikke å utløse erosjon. Det er 
høyspentledninger i luft over foreslått turveg. 
Dette krever hensyntagen ved regulering og 
opparbeidelse av turveg.   

Lav.  

Forholdet til strategi for 

framtidig arealbruk 

Godt samsvar med målsettingene for 
utvikling av tettstedet ved satsing på 
folkehelse, møter med natur og økt 
tilgjengelighet til og fra vassdraget.  

Ingen.  

 

Samlet vurdering 

Området er godt egnet for turveg, og tiltaket må sees i sammenheng med småbåthavn.  

 

Det er usikkert om det er kulturminner i grunnen, og undersøkelser må bli gjort før regulering, 

jf. kulturminneloven.  

 

Konklusjon 

Med forbehold om funn av automatisk fredede kulturminner i grunnen, er området godt egnet 

til turveg. 

 

Område 3 

Område på begge sider av Fossbybekken nord for bensinstasjonen, gbnr. 23/64, og sørvest for 

bensinstasjonen, gbnr. 23/64, ved vannspeilet Hølen.  

Dagens formål: LNF og offentlig og allmennyttig formål 

Foreslått formål: Grønnstruktur 

Arealstørrelse: Ca. 2 daa 

 

Beskrivelse: De tre mindre adskilte områdene er en del av samme formål, og de er i nærhet til 

hverandre ved Fossbybekken og Hølen. De tre områdene vurderes derfor samlet.  

Hensikten med den foreslåtte grønnstrukturen er å sikre eksisterende grønnstruktur og 

vannføring for opplevelser og mangfold samt beholde enkel tilrettelegging ved flytebrygga i 

Hølen.  

 
 
Emne 

 
Beskrivelse av virkninger 

Konsekvens målt i 
konfliktgrad  
(verdi og omfang) 
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Landbruk og jordvern Dagens arealbruk er tilnærmet uten 
betydning for jord- og skogbruk. Det består 
av kantvegetasjon og noe dyrka mark knytte 
til dyrka mark på jordet på eiendom gbnr, 
23/3 og 56. Berørt arealomfanget er lite.  

Lav-ingen.  

Vassdragsvern og -miljø Inngrepets arealomfang er svært begrenset, 
og det støtter opp under vassdragsvern og –
miljø.  

Ingen.   

Landskap og estetikk Landskapshensyn inngår i formålet.  Ingen.  

Biologisk mangfold Naturtyperegistrering ved Fossbybekken vil 
avklare eventuelle forhold som det bør tas 
hensyn til. Hensyn til naturmangfold inngår i 
formålet.  

Lav-ingen.  

Trafikkavvikling og – sikkerhet 

og transportbehov.  

Temaet er ikke relevant.  Ingen.  

Barn og unge og  

universell utforming 

Temaet er mindre relevant utover at hensyn 
til ulike brukere og kan innarbeides i en viss 
grad.  

Ingen.  

Støy Det blir ikke økt støy som følge av tiltaket.  Ingen.  

Kulturminner og -miljø Det er ikke registrert automatisk fredet 
kulturminne i området, men det er 
sannsynlighet for det. Arkeologiske 
registreringer må foretas før regulering. 
 

 
 
Middels-høy.  

Nærmiljø, friluftsliv og  

grønnstruktur 

Se temaet folkehelse.  Ingen.  

Folkehelse og levekår Formålet støtter prinsipper om folkehelse og 
møter med natur og et vakkert landskap.  

Ingen.  

Teknisk infrastruktur Teknisk infrastruktur er godt utbygd i 
nærområdet, men det er ikke relevant for 
formålet.  

Ingen.  

Befolkningsutvikling, næringsliv 

og  

tjenestebehov 

Det støtter folkehelse, mangfold og 
tilgjengelighet til og fra vassdraget. Det ligger 
sentralt i sentrum sør.   

Ingen.  

Samfunnssikkerhet, risiko og  

sårbarhet 

Ikke kjent radon i grunnen. Ingen  
erosjonsrisiko i området, og tiltaket anses 
ikke å utløse erosjon.  

Ingen.  

Forholdet til strategi for 

framtidig arealbruk 

Godt samsvar med målsettingene for 
utvikling av tettstedet ved satsing på 
folkehelse, møter med natur og økt 
tilgjengelighet til og fra vassdraget.  

Ingen.  

 

Samlet vurdering 

Det er positivt å ta hensyn til grønnstruktur i sentrale områder.   

Det er usikkert om det er kulturminner i grunnen, og undersøkelser må bli gjort før regulering, 

jf. kulturminneloven.  

 

Konklusjon 

Med forbehold om funn av automatisk fredede kulturminner i grunnen, innebærer formålet å 

sikre grønnstruktur.  

 

Samlet vurdering av arealformålet 
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Grønnstruktur er viktig i et grønt tettsted. Grønnstruktur er viktig å sikre ut fra et overordnet 

landskaps- og naturmangfoldperspektiv. I planforslaget fremgår at to av korridorene for 

framtidig grønnstruktur skal være turveger. Videre framgår av plankartet at det er tenkt to 

turstier i og ved sentrum sør, og disse støtter opp under målet om vektlegging på folkehelse og 

friluftsliv. Grønnstruktur i planområdet sammen med vassdrag og landbruksområder bidrar 

positivt til mangfold og opplevelser.  

 

6.2.5 Småbåthavn 

 

Småbåthavnene er lagt i områder med dybdeforhold som tilsier mulighet for hver småbåthavn.  

 

Område A 

Område: Småbåthavn nord for friluftsområdet  

Dagens formål: LNF i sjø og vassdrag 

Foreslått formål: Småbåthavn 

Arealstørrelse: Ca. 1,5 daa 

 

Beskrivelse: Den foreslåtte småbåthavnen er tenkt som gjestesmåbåthavn for ca. 20 småbåter. 

Det skal gjøre tilgangen til friluftsområdet vesentlig bedre enn i dagens forhold. Det er i dag 

en mindre flytebrygge på stedet med plass til 2 båter. Tiltaket er tenkt kombinert med turvei 

på land. Småbåthavnen skal også kunne brukes for kano og kajakk. Tiltaket inngår i en 

helhetlig foreslått tilrettelegging av friluftsområdet.  

 
 
Emne 

 
Beskrivelse av virkninger 

Konsekvens målt i 
konfliktgrad  
(verdi og omfang) 

Landbruk og jordvern Selve småbåthavnen berører ikke 
landbruksarealer utover at det må være 
tilrettelagt adkomst på land med for eksempel 
turvei/-sti.   

Ingen.  

Vassdragsvern og -miljø Inngrepets arealomfang er av svært 
begrenset art i forhold til vassdragsvern og –
miljø. Det påvirker vassdraget lite visuelt. 

Lav-ingen. 

Landskap og estetikk Se tema over. Hensyn tas i reguleringsplan.  Lav.  

Biologisk mangfold Det er ikke registrert spesielt naturmangfold i 
området.  

Lav-ingen.  

Trafikkavvikling og – sikkerhet 

og transportbehov.  

Småbåthavnen i seg selv er ikke i konflikt 
med trafikkforhold, men parkering for 
friluftsområder tenkt utvidet. Dette vil bli 
avgjort i reguleringsplan. Småbåthavnen er 
lagt på nordsiden av området for å unngå 
konflikt med badende.  

Lav-ingen.  

Barn og unge og  

universell utforming 

Universell utforming skal tilstrebes. Tiltaket er 
ikke i konflikt med barn og unges interesser 
siden det er ca. 25 m skille mellom 
badeområde og småbåthavnen. Det er videre 
veldig grunt mellom slik at småbåtferdsel i 
retning badeområdet fra småbåthavnen er 
vanskelig.  

Ingen.  

Støy Støy fra flere småbåter ved ankomst og 
avfart fra småbåthavnen er begrenset.  

Ingen.  

Kulturminner og -miljø Det er ikke registrert marine automatisk 
fredede kulturminner i området. Arkeologiske 
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registreringer må foretas før regulering. 
 

Middels-høy.  

Nærmiljø, friluftsliv og  

grønnstruktur 

Småbåthavnen vil bidra til økt bruk av 
friluftsområdet for allmennheten. Det bidrar til 
at friluftsområdet kan bli en møteplass.  

Ingen.  

Folkehelse og levekår Formålet støtter prinsipper om folkehelse og 
møter med natur og et vakkert landskap.  

Ingen.  

Teknisk infrastruktur Teknisk infrastruktur er godt utbygd i 
nærområdet.  

Ingen.  

Befolkningsutvikling, næringsliv 

og  

tjenestebehov 

Det støtter folkehelse og tilgjengelighet til og 
fra vassdraget. Badeområde, turveg, 
parkering, småbåthavn m.m. i friluftsområdet, 
støtter folkehelse og levekår. Småbåthavnen 
har en god beliggenhet i forhold til sentrum 
nord.  

Ingen.  

Samfunnssikkerhet, risiko og  

sårbarhet 

Ikke kjent radon i grunnen. Ingen 
erosjonsrisiko i området, og tiltaket anses 
ikke å utløse erosjon. I forhold til sikkerhet 
bør det være mulig for utrykningskjøretøy å ta 
seg fram til småbåthavnen ved ulykker. Dette 
må vurderes videre i reguleringsplan.  

Ingen.  

Forholdet til strategi for 

framtidig arealbruk 

Godt samsvar med målsettingene for 
utvikling av tettstedet ved satsing på 
folkehelse, møteplasser, møter med natur og 
økt tilgjengelighet til og fra vassdraget.  

Ingen.  

 

Samlet vurdering 

Området er godt egnet for småbåthavn 20 gjesteplasser med mulighet for ankomst og avfart 

med kano og kajakk. Tiltaket passer godt inn i en helhetlig tenkning om friluftsområdet som 

møteplass.  

 

Det er usikkert om det er kulturminner i sjøen, og undersøkelser må bli gjort før regulering, jf. 

kulturminneloven.  

 

Konklusjon 

Med forbehold om funn av automatisk fredede kulturminner i grunnen, er området svært godt 

egnet til småbåthavn.  

 

Område B 

 

 

 

 

Område: Småbåthavn sør for friluftsområdet  

Dagens formål: LNF i sjø og vassdrag 

Foreslått formål: Småbåthavn 

Arealstørrelse: Ca. 2 daa 

 

 

  
 

Beskrivelse: Den foreslåtte småbåthavnen er tenkt som brygge for turistbåtene som går i 

rutetrafikk og for bestilte turer om sommeren mellom Ørje/Strømsfoss og Tistedal. Det er i 

dag ingen mulighet for turistbåtene til å anlegge ved Fossby. Ved brygga er det foreslått 
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båtutslipp for allmennheten. Det er i dag ingen båtutslipp i Fossby. To alternativer til 

plassering har blitt vurdert, se kart over. Det valgte alternativ er A mens alternativ B har blitt 

vurdert.  

 

Tiltaket er tenkt med kombinert kjøreveg/turveg gjennom friluftsområdet.  

Tiltaket inngår i en helhetlig foreslått tilrettelegging for allmennhetens bruk av 

friluftsområdet.  

 
 
Emne 

 
Beskrivelse av virkninger 

Konsekvens målt i 
konfliktgrad  
(verdi og omfang) 

Landbruk og jordvern Selve småbåthavnen berører ikke 
landbruksarealer utover at det er tiltenkt 
kombinert kjøreveg/turveg i skog gjennom 
friluftsområdet.  

Lav-Ingen.  

Vassdragsvern og -miljø Inngrepets arealomfang er av svært 
begrenset art i forhold til vassdragsvern og –
miljø. Det påvirker vassdraget lite visuelt. 
Formålet er økt tilgjengelighet til og fra 
vassdraget ved friluftsliv og næringsliv.  

Lav-ingen. 

Landskap og estetikk Se tema over. Hensyn tas i reguleringsplan.  Lav.  

Biologisk mangfold Det er ikke registrert spesielt naturmangfold i 
området. Vika som er foreslått i alternativ A 
er idyllisk og mangfoldig. Det er svaberg og 
et meget lite areal våtmark.  

Lav.  

Trafikkavvikling og – sikkerhet 

og transportbehov.  

Småbåthavnen i seg selv er ikke i konflikt 
med trafikkforhold, og parkering for 
friluftsområder tenkt utvidet. Dette vil bli 
avgjort i reguleringsplan. Småbåthavnen er 
lagt på sørsiden av området for å unngå 
konflikt med badende og andre brukere av 
friluftsområdet.  

Lav-ingen.  

Barn og unge og  

universell utforming 

Universell utforming skal tilstrebes. Tiltaket er 
ikke i konflikt med barn og unges interesser 
utover mulighet for bading fra svaberg i 
området. Det øvrige arealet kan brukes av 
barn og unge, og tiltaket i seg kan gavne 
også barn og unge.  

Lav.  

Støy Støy fra turistbåtene og ved båtutslipp er 
begrenset.  

Ingen.  

Kulturminner og -miljø Det er ikke registrert marine automatisk 
fredede kulturminner i området. Arkeologiske 
registreringer må foretas før regulering. 

 
 
Middels-høy.  

Nærmiljø, friluftsliv og  

grønnstruktur 

Turistbåtbrygge og båtutslipp vil bidra til økt 
bruk av friluftsområdet for allmennheten. Det 
bidrar til at friluftsområdet kan bli en 
møteplass.  

Ingen.  

Folkehelse og levekår Formålet støtter prinsipper om folkehelse og 
møter med natur og et vakkert landskap.  

Ingen.  

Teknisk infrastruktur Teknisk infrastruktur er godt utbygd i 
nærområdet.  

Ingen.  

Befolkningsutvikling, næringsliv 

og  

tjenestebehov 

Det støtter folkehelse og tilgjengelighet til og 
fra vassdraget. Badeområde, turveg, 
parkering, småbåthavn m.m. i friluftsområdet, 
støtter folkehelse og levekår. Småbåthavnen 
har en god beliggenhet i forhold til sentrum 
nord.  

Ingen.  
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Samfunnssikkerhet, risiko og  

sårbarhet 

Ikke kjent radon i grunnen. Ingen 
erosjonsrisiko i området, og tiltaket anses 
ikke å utløse erosjon. I forhold til sikkerhet 
bør det være mulig for utrykningskjøretøy å ta 
seg fram til småbåthavnen ved ulykker. Dette 
må vurderes videre i reguleringsplan. 

Ingen.  

Forholdet til strategi for 

framtidig arealbruk 

Godt samsvar med målsettingene for 
utvikling av tettstedet ved satsing på 
folkehelse, møteplasser, møter med natur og 
økt tilgjengelighet til og fra vassdraget.  

Ingen.  

 

Samlet vurdering og vurderte alternativer 

Turistbåtene må ha minimum 2 meter ved anleggelse av båter til kai. Det må være brygge som 

kan ta imot en turistbåt på ca. 100 tonn. Videre må det være minimum 15 meter brygge og 10 

meter på hver side av brygga for at selv den største båten kan få plass. Det har vært vurdert to 

alternativer; A og B, vist på figur over. Dybdeforholdene er svært gode i alternativ B, men 

terrenget på land gjør det vanskelig med kjøreveg/turveg helt fram til brygga og båtutslipp 

inkludert vendeplass. En mulighet er å ha turistbåtbrygge i alternativ B, men dette løser ikke 

behovet for kjøreveg helt fram. Å legge båtutslippet til nord for friluftsområdet i tilknytning 

til foreslått småbåthavn der, anses ikke heldig da det vil forårsake flere kjøreveger i 

friluftsområdet.  

 

Tiltaket om turistbåtbrygge og båtutslipp passer godt inn i en helhetlig tenkning om 

friluftsområdet som møteplass.  

 

Det er usikkert om det er kulturminner i sjøen, og undersøkelser må bli gjort før regulering, jf. 

kulturminneloven.  

 

Konklusjon 

Med forbehold om funn av automatisk fredede kulturminner i grunnen, er alternativ A egnet 

til turistbåtbrygge og båtutslipp.  

 

 

Område C 

Område: Småbåthavn nord for Fladebyåsen 

Dagens formål: LNF i sjø og vassdrag 

Foreslått formål: Småbåthavn 

Arealstørrelse: Ca. 4,5 daa 

 

Beskrivelse: Den foreslåtte småbåthavnen er tenkt som småbåthavn for maksimum 64 

småbåter fordelt på to flytebrygger der det ytterst på den ene skal være mulighet for å anlegge 

med de minste og middels store turistbåtene som går i rute. Småbåthavnens plasser er ment 

for lokalbefolkningen, bl.a. for nye fastboende i foreslått framtidig boligfelt nord for 

Fladebyåsen.  

 

Tiltaket er tenkt kombinert med turvei på land mellom småbåthavnen og parkering/bilvei. 

Turveien bør/må være kjørbar for utrykningskjøretøy ved ulykker, slik at det i småbåthavnen 

arealet må være en vendeplass.  

 
 
Emne 

 
Beskrivelse av virkninger 

Konsekvens målt i 
konfliktgrad  
(verdi og omfang) 



 49 

Landbruk og jordvern Selve småbåthavnen berører ikke 
landbruksarealer utover at det må være 
tilrettelagt adkomst på land med turveg.  

Lav-ingen.  

Vassdragsvern og -miljø Tiltaket vil synes godt ved full utbygging. Det 
vil strekke seg ca 68 meter fra land.  
Alternativet er å fordele plassene på tre 
brygger for å forkorte lengden ut i sjøen. Det 
vil kunne halvere lengden av bryggene ut i 
sjøen. Dette må vurderes ved utarbeidelse av 
reguleringsplan.  

Lav-middels. 

Landskap og estetikk Småbåthavnen inngår i landskapsrommet 
med Aremarksjøen, men det går utenom 
mange siktlinjer i landskapsrommet da det 
ligger noe skjermet langs en kortvegg i 
landskapet. Se tema over. Hensyn tas i 
reguleringsplan.  

Lav.  

Biologisk mangfold Det er ikke registrert spesielt naturmangfold i 
området., men naturtypen i Fossbybekken 
kan inngå i influensområdet.  
Naturtyperegistrering for naturtypen vil 
foreligge før 01.09.2013.  

Lav-ingen.  

Trafikkavvikling og – sikkerhet 

og transportbehov.  

Småbåthavnen i seg selv er ikke i konflikt 
med trafikkforhold.  

Lav-ingen.  

Barn og unge og  

universell utforming 

Universell utforming skal tilstrebes. Tiltaket er 
ikke i konflikt med barn og unges interesser.  

Ingen.  

Støy Støy fra flere småbåter ved ankomst og 
avfart fra småbåthavnen er begrenset sett i 
forhold til Retningslinjer for behandling av 
støy i arealplanleggingen, T-1442. Støyen 
berører svært få siden småbåthavnen ligger i 
god avstand til boliger. Tiltaket kan føre til økt 
båttrafikk, men ved vanlig båtvett skal ikke 
det være av vesentlig betydning.  

Lav-ingen.  

Kulturminner og -miljø Det er ikke registrert marine automatisk 
fredede kulturminner i området. Arkeologiske 
registreringer må foretas før regulering. 

 
Middels-høy.  

Nærmiljø, friluftsliv og  

grønnstruktur 

Småbåthavnen med turveg vil knytte 
sammen tettstedet og knytte det nræmere 
vassdraget. Turvegen kan benyttes av 
syklende og gående uten at småbåt behøver 
å være et element i aktiviteten. Det kan fiskes 
fra bryggene.  

Ingen.  

Folkehelse og levekår Formålet støtter prinsipper om folkehelse og 
møter med natur og et vakkert landskap.  

Ingen.  

Teknisk infrastruktur Høyspentledning går gjennom området. 
Dette må tas hensyn til ved regulering, jf. 
gjeldende horisontale og vertikale 
avstandskrav for strømførende ledninger. 

Ingen.  

Befolkningsutvikling, næringsliv 

og  

tjenestebehov 

Formålet støtter folkehelse og tilgjengelighet 
til og fra vassdraget. Småbåthavnen har en 
god beliggenhet i forhold til sentrum sør. En 
tursti som snarvei for gående til og fra 
småbåthavnen til sentrum sør, vil ytterligere 
styrke sentrum i sør ved arrangementer der.  

Ingen.  

Samfunnssikkerhet, risiko og  

sårbarhet 

Ikke kjent radon i grunnen. Ingen 
erosjonsrisiko i området, og tiltaket anses 
ikke å utløse erosjon.  

Ingen.  
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Forholdet til strategi for 

framtidig arealbruk 

Godt samsvar med målsettingene for 
utvikling av tettstedet ved satsing på 
folkehelse, møteplasser, møter med natur og 
økt tilgjengelighet til og fra vassdraget.  

Ingen.  

 

Samlet vurdering 

Området er godt egnet for småbåthavn med det omfang beskrevet. For å redusere den visuelle 

forurensningen av småbåthavnen kan antall brygger økes for å redusere lengden på hver av 

dem ut i sjøen. Det vil kunne sikre en bedre landskapstilpasning, men det må vurderes 

nærmere i reguleringsplan. Tiltaket passer godt inn i en helhetlig tenkning om økt 

tilgjengelighet til og fra vassdraget.  

 

Det er usikkert om det er kulturminner i sjøen, og undersøkelser må bli gjort før regulering, jf. 

kulturminneloven.  

 

Konklusjon 

Med forbehold om funn av automatisk fredede kulturminner i grunnen, er området svært godt 

egnet til småbåthavn.  

 

 

Samlet vurdering av arealformål  

Småbåthavnene har ulik hensikt og målgruppe. Småbåthavnene ligger spredt i planområdet. 

De dekker samlet et behov som ikke finnes i Fossby. De støtter opp under målsetting om økt 

tilgjengelighet til vassdraget, folkehelse og flere møter med natur, kultur og næring.  

 

Det er usikkert om det er kulturminner i sjøen, og undersøkelser må bli gjort før regulering, jf. 

kulturminneloven. Bortsett fra eventuelle kulturminner, er det lav-ingen konfliktgrad knyttet 

til tiltakene.  

 

6.2.6 Badeområde 

 

Område: Område som delvis omfatter eksisterende friluftsområde  

Dagens formål: LNF i sjø og vassdrag 

Foreslått formål: Badeområde 

Arealstørrelse: Ca. 6 daa 

 

Beskrivelse: Det foreslåtte badeområde er delvis et nytt utbyggingsformål. Tiltaket dreier seg 

om økt tilrettelegging og opparbeidelse av badeområde, bl.a. for ulike brukergrupper i alder 

og funksjonalitet. Det er i dag begrenset med badestrand, og påfylling av sand vil kunne være 

naturlig både for å gi fysisk plass til flere og for å skape en møteplass og sted for lek og 

opphold. Videre er formålet med arealavgrensningen å sikre arealer som kun skal være for 

bading. Badeområdet må sees i sammenheng med en økt tilrettelegging i det statlig sikrede 

friluftsområdet.  

 
 
Emne 

 
Beskrivelse av virkninger 

Konsekvens målt i 
konfliktgrad  
(verdi og omfang) 

Landbruk og jordvern Dagens arealbruk er skogbruk med 
rettigheter for allmennhetens utøvelse av 
friluftsliv gjennom egen servituttavtale.   
Dyrkbar jord inngår, men driftsforholdene er 

Ingen.  
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dårlige i forhold til dagens driftsformer i  

Vassdragsvern og -miljø Inngrepets arealomfang er av begrenset art i 
forhold til vassdragsvern og –miljø.  
Det påvirker vassdraget både visuelt og ved 
tilføring av fysiske tiltak i begrenset grad. 
Ytterligere hensyn må tas i reguleringsplan.  

Lav. 

Landskap og estetikk Se tema over. Badestrand har lav 
konfliktgrad med landskap og estetikk. 
Hensyn tas i reguleringsplan.  

Lav.  

Biologisk mangfold Det er ikke registrert spesielt naturmangfold i 
området.  

Lav-ingen.  

Trafikkavvikling og – sikkerhet 

og transportbehov.  

Badeområde i seg selv er ikke i konflikt med 
trafikkforhold, men parkering for 
friluftsområder tenkt utvidet. Dette vil bli 
avgjort i reguleringsplan.  

Ingen.  

Barn og unge og  

universell utforming 

Universell utforming skal tilstrebes. Titlaket 
tjener barn og unge.  

Ingen.  

Støy Det blir ikke økt støy som følge av tiltaket.  Ingen.  

Kulturminner og -miljø Det er ikke registrert automatisk fredet 
kulturminne i området. Arkeologiske 
registreringer må foretas før regulering. 
 

 
 
Middels-høy.  

Nærmiljø, friluftsliv og  

grønnstruktur 

Se temaet folkehelse.  Ingen.  

Folkehelse og levekår Formålet støtter prinsipper om folkehelse og 
møter med natur og et vakkert landskap. Det 
er satt av et større område for bading for å 
dekke ulike behov for eksempel badende 
hunder, barn, svømmende og vassende osv.  

Ingen.  

Teknisk infrastruktur Teknisk infrastruktur er godt utbygd i 
nærområdet.  

Ingen.  

Befolkningsutvikling, næringsliv 

og  

tjenestebehov 

Det støtter folkehelse og tilgjengelighet til og 
fra vassdraget. Badeområde, turveg, 
parkering, småbåthavn m.m. i friluftsområdet, 
støtter folkehelse og levekår.  

Ingen.  

Samfunnssikkerhet, risiko og  

sårbarhet 

Ikke kjent radon i grunnen. Ingen 
erosjonsrisiko i området, og tiltaket anses 
ikke å utløse erosjon.  

Ingen.  

Forholdet til strategi for 

framtidig arealbruk 

Godt samsvar med målsettingene for 
utvikling av tettstedet ved satsing på 
folkehelse, møteplasser, møter med natur og 
økt tilgjengelighet til og fra vassdraget.  

Ingen.  

 

Samlet vurdering 

Området er godt egnet for badeområde, og tiltaket må sees i sammenheng med det 

eksisterende friluftsområdet på land.  

 

Det er usikkert om det er kulturminner i grunnen, og undersøkelser må bli gjort før regulering, 

jf. kulturminneloven.  

 

Konklusjon 

Med forbehold om funn av automatisk fredede kulturminner i grunnen, er området svært godt 

egnet til badeområde.  
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Samlet vurdering av arealformålet 

Det er ett badeområde avsatt i planen, og det inngår i det statlig sikrede friluftsområdet i 

planområdet. Badeområdet er tenkt utvidet for bade- og strandbruk. Det er ingen negative 

konsekvenser ved tiltaket med forbehold om funn av kulturminner.   

 

6.2.7 Idrettsanlegg 

Område: Område nordøst i planområdet, del av eiendom gbnr. 23/38 

Dagens formål: LNF og offentlig og allmennyttig formål  

Foreslått formål: Idrettsanlegg 

Arealstørrelse: Ca. 14 daa 

 

Beskrivelse: Hensikten er å opparbeide idrettsanlegg som for eksempel kunstgressbane.  

 
 
Emne 

 
Beskrivelse av virkninger 

Konsekvens målt i 
konfliktgrad  
(verdi og omfang) 

Landbruk og jordvern Dagens arealbruk er dyrka mark. Arealet 
inngår i en eiendom som eies av Aremark 
kommune. Jorda drives av private. 
Jordkvaliteten er i hovedsak god.  

Lav-ingen.  

Vassdragsvern og -miljø Inngrepets arealomfang ligger øst for 
fylkesvei 21 øst for eksisterende bebyggelse. 
Det ligger utenfor landskapsrommet knyttet til 
vassdraget. Sett i forhold til begrensninger i 
byggehøyde og grad av utnytting er 
konflikten ingen.  

Ingen.   

Landskap og estetikk Utbygging vil berøre landskapsrommet øst for 
eksisterende bebyggelse. Se for øvrig temaet 
over.  

Lav – ingen.  

Biologisk mangfold Det er ikke registrert spesielt naturmangfold i 
området.  

Ingen.  

Trafikkavvikling og – sikkerhet 

og transportbehov.  

God tilgjengelighet for gående og syklende 
og tilgrensende eksisterende utendørs 
idrettsanlegg. Nærhet til flerbrukshall. Utvidet 
parkering må vurderes i tilknytning til 
anlegget.   

Lav-ingen.  

Barn og unge og  

universell utforming 

Det er i bestemmelsene lagt vekt på hensyn 
til barn og unge. Å vektlegge universell 
utforming inngår i fellesbestemmelsene.  

Ingen.  

Støy Det blir ikke økt støy som følge av tiltaket.  Ingen.  

Kulturminner og -miljø Det er ikke registrert automatisk fredet 
kulturminne i eller nær området. Det er en 
sannsynlighet for funn av kulturminner i 
grunnen. Arkeologiske registreringer må 
foretas før regulering. 
 

Middels-Høy.  

Nærmiljø, friluftsliv og  

grønnstruktur 

Tiltaket sikrer et bedre nær- og bomiljø for 
fastboende. Det støtter oppunder 
mulighetene for folkehelse og friluftsliv.  

Ingen.  

Folkehelse og levekår Se tema over.  Ingen.  

Teknisk infrastruktur Teknisk infrastruktur godt utbygd i 
nærområdet.   

Lav-ingen.  

Befolkningsutvikling, næringsliv 

og  

Arealet er en viktig del av helhetlig 
sentrumsutvikling siden det ligger så nær 
sentrum nord.  

Ingen.  
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tjenestebehov 

Samfunnssikkerhet, risiko og  

sårbarhet 

Ikke kjent radon i grunnen. Liten-middels 
erosjonsrisiko.  

Ingen.  

Forholdet til strategi for 

framtidig arealbruk 

Godt samsvar med målsettingene for 
utvikling av sentrumskjernen i nord og i 
forhold til å knytte sammen tettstedet.  
 

Ingen.  

 

Samlet vurdering og alternative vurderinger  

Arealet blir i dag leid bort og drevet som dyrka mark. Dette representerer en avgang av dyrka 

mark. Et alternativ til arealformål er LNF og makeskifte for privat grunn av dyrka mark andre 

steder i planområdet. Det er idrettsanlegg i nærområdet, og det er usikkert om det er behov for 

og ønske om å investere i ytterligere et idrettsanlegg.  

 

Det er usikkert om det er kulturminner i grunnen, og undersøkelser må bli gjort før regulering, 

jf. kulturminneloven.  

 

Konklusjon 

Med forbehold om funn av automatisk fredede kulturminner i grunnen, er området godt egnet 

til idrettsanlegg.   

 

Vurdering av arealformål 

Arealformålet vil styrke barn og unges interesser og behov samt styrke det samlede tilbudet, 

herunder styrking av folkehelse i tettstedet og kommunen. Det avsatte området har med 

forbehold om funn av kulturminner, få negative konsekvenser.  

 

6.2.8 Fritids- og turistformål/bolig/tjenesteyting 

Område: Område nordøst i planområdet, del av eiendom gbnr. 23/38 

Dagens formål: LNF og offentlig og allmennyttig formål  

Foreslått formål: Fritids- og turistformål/bolig/tjenesteyting 

Arealstørrelse: 7,4 daa 

 

Beskrivelse: Allbrukshuset Furulund brukes i dag til offentlige og allmennyttige formål samt 

til bevertning. Hensikten med å avsette et areal for kombinert Fritids- og 

turistformål/bolig/tjenesteyting, er å tilrettelegge for en mulig utvikling i planperioden og 

lengre sikt. Det har vært interessenter som har ønsket å tilby overnatting kombinert med 

bevertning på Furulund. Den interessen anser Aremark kommune som interessant og 

framtidsrettet siden det er et tilbud som ikke finnes i Fossby sentrum i dag.  

 
 
Emne 

 
Beskrivelse av virkninger 

Konsekvens målt i 
konfliktgrad  
(verdi og omfang) 

Landbruk og jordvern Dagens arealbruk er dyrka mark. Arealet 
inngår i en eiendom som eies av Aremark 
kommune. Jorda drives av private. 
Jordkvaliteten er i hovedsak god.  

Lav.  

Vassdragsvern og -miljø Inngrepets arealomfang ligger øst for 
fylkesvei 21 øst for eksisterende bebyggelse. 
Det ligger delvis utenfor landskapsrommet 
knyttet til vassdraget. Sett i forhold til 
begrensninger i byggehøyde og grad av 

Lav-ingen.   
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utnytting er konflikten lav/ingen.  

Landskap og estetikk Utbygging vil berøre landskapsrommet øst for 
eksisterende bebyggelse. Se for øvrig temaet 
over.  

Lav – ingen.  

Biologisk mangfold Det er ikke registrert spesielt naturmangfold i 
området.  

Ingen.  

Trafikkavvikling og – sikkerhet 

og transportbehov.  

God tilgjengelighet for gående og syklende 
via kommunal veg og eksisterende gang- og 
sykkelveg. Nærhet til flerbrukshall. Utvidet 
parkering må vurderes.   

Lav-ingen.  

Barn og unge og  

universell utforming 

Universell utforming skal vektlegges. Tiltaket 
har ikke negative konsekvenser for barn og 
unge.  

Ingen.  

Støy Det blir ikke vesentlig økt støy som følge av 
tiltaket selv om det vil kunne bli noe mer 
trafikk via avkjørsel fra fylkesvei 21.  

Lav-ingen.  

Kulturminner og -miljø Det er ikke registrert automatisk fredet 
kulturminne i eller nær området. Det er en 
sannsynlighet for funn av kulturminner i 
grunnen. Arkeologiske registreringer må 
foretas før regulering. 
 

Middels-høy.  

Nærmiljø, friluftsliv og  

grønnstruktur 

Emnene er mindre relevante siden dagens 
bruk av arealet er korndyrking.  

Ingen.  

Folkehelse og levekår Folkehelse kan bli styrket for de som besøker 
et slikt område med aktiviteter, overnatting og 
muligheter i nærmiljøet. Ved utleie og 
aktiviteter kan tilbudet til lokalbefolkningen 
styrkes.  

Ingen.  

Teknisk infrastruktur Teknisk infrastruktur godt utbygd i 
nærområdet. 

Lav-ingen.  

Befolkningsutvikling, næringsliv 

og  

tjenestebehov 

Arealet er en viktig del av helhetlig 
sentrumsutvikling siden det ligger så nær 
sentrum nord. Det er en del av en turisme- og 
næringslivssatsing i sentrum. Det er positivt 
med nærhet til friluftsområdet.   

Ingen.  

Samfunnssikkerhet, risiko og  

sårbarhet 

Ikke kjent radon i grunnen. Liten-middels 
erosjonsrisiko. Hensyn må innarbeides i 
reguleringsplan.  

Ingen.  

Forholdet til strategi for 

framtidig arealbruk 

Godt samsvar med målsettingene for 
utvikling av sentrumskjernen i nord og i 
forhold til å skape et livskraftig tettsted med 
mangfold.   

Ingen.  

 

Samlet vurdering 

Arealet blir i dag leid bort og drevet som dyrka mark. Det er god jordkvalitet. Dette 

representerer en svært begrenset avgang av dyrka mark som er i kommunens eie. Det finnes 

ikke andre egnede arealer for lokalisering av dette formålet.  

  

Overnattingsmuligheter i nær tilknytning til friluftsområdet, sentrum og offentlige 

tjenestetilbud er framtidsrettet og støtter oppunder målsettingene om utviklingen av tettstedet. 

Det gjelder arbeidsplasser, næringsutvikling, turisme, aktiviteter og sentrumsutvikling.  

 

Det er usikkert om det er kulturminner i grunnen, og undersøkelser må bli gjort før regulering, 

jf. kulturminneloven.  
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Konklusjon 

Med forbehold om funn av automatisk fredede kulturminner i grunnen, er området godt egnet 

til turist- og fritidsformål i kombinasjon med bolig og/eller tjenesteyting.  

 

Samlet vurdering av arealformål 

Arealformålet anses å ha god lokalisering i forhold til eksisterende tjenestetilbud, og det 

styrker sentrumsutviklingen. Det er positivt med et bevertnings- og overnattingstilbud i 

Fossby sentrum, og det har en god lokalisering. Med forbehold om funn av kulturminner, er 

det få negative konsekvenser.  

 

6.2.9 Gang- og sykkelveg 

 

Område: Område langs sydsiden av fylkesvei 863 mellom sentrum sør og avkjørsel til 

Lillebyfeltet 

Dagens formål: Næringsvirksomhet 

Foreslått formål: Gang- og sykkelveg 

Arealstørrelse: Ca. 1,5 daa 

 

Beskrivelse: Hensikten er å opparbeide gang- og sykkelveg mellom sentrum sør og 

boligfeltene i øst.  

 
 
Emne 

 
Beskrivelse av virkninger 

Konsekvens målt i 
konfliktgrad  
(verdi og omfang) 

Landbruk og jordvern Dagens arealbruk er dyrka mark, uttak av 
grus og annen næring knyttet til gårdsdrift.  
 Der det er dyrka mark er jordkvaliteten av 
svært god. Andelen dyrka mark er ca 0,18 
daa.  

Lav-ingen.  

Vassdragsvern og -miljø Inngrepets arealomfang er begrenset, og det 
ligger utenfor landskapsrommet knyttet til 
vassdraget.  

Lav- ingen.   

Landskap og estetikk Arealet ligger sør for fylkesvei 863, og det er 
grønnstruktur, grustak, næringsarealer og 
dyrka mark på arealet i dag. Det er i 
tilknytning til eksisterende fylkesvei, og det  
tilfører derfor ikke visuell forurensning i 
nevneverdi grad. Det vil derimot kunne øke 
stedsidentiteten ved økt ”sammenbinding” av 
boligfelt og sentrum. 

Lav – ingen.  

Biologisk mangfold Det er ikke registrert spesielt naturmangfold i 
området.  

Ingen.  

Trafikkavvikling og – sikkerhet 

og transportbehov.  

God tilgjengelighet for gående og syklende til 
sentrum sør med god forbindelse via foreslått 
framtidig og eksisterende gang- og 
sykkelveg. Skolevei for boligfeltene øst i 
planområdet vil uansett være naturlig via den 
kommunale kjørevegen langs Fossbyåsen.  

Ingen.  

Barn og unge og  

universell utforming 

Gang- og sykkelvegen skal følge 
standardene gitt i normaler fra Statens 
vegvesen.  

Ingen.  

Støy Det blir ikke økt støy som følge av tiltaket.  Ingen.  

Kulturminner og -miljø Det er registrert automatisk fredet 
kulturminne nær området. Det er en viss 

Høy.  
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sannsynlighet for funn av kulturminner i 
grunnen selv om noe av jorda er gravd i. 
Arkeologiske registreringer må foretas før 
regulering. 
 

Nærmiljø, friluftsliv og  

grønnstruktur 

Tiltaket sikrer et bedre nær- og bomiljø for 
fastboende. Det støtter oppunder 
mulighetene for folkehelse og friluftsliv.  

Ingen.  

Folkehelse og levekår Se tema over.  Ingen.  

Teknisk infrastruktur Teknisk infrastruktur godt utbygd i 
nærområdet.   

Lav-ingen.  

Befolkningsutvikling, næringsliv 

og  

tjenestebehov 

Arealet er en viktig del av helhetlig 
sentrumsutvikling siden det ligger så nær 
sentrum sør og sikrer en trafikkforbindelse for 
gående og syklende. Det er spesielt viktig for 
boligbebyggelse i feltet øst for sentrum sør.  

Ingen.  

Samfunnssikkerhet, risiko og  

sårbarhet 

Ikke kjent radon i grunnen. Liten 
erosjonsrisiko.  

Ingen.  

Forholdet til strategi for 

framtidig arealbruk 

Godt samsvar med målsettingene for 
utvikling av sentrumskjernen i sør og i forhold 
til å binde sammen tettstedet. Det er positivt 
for mange forhold.   
 

Ingen.  

 

Samlet vurdering og altenative vurderinger 

Gang- og sykkelvegen er viktig for stedsutviklingen for de fastboende ved at den sikrer bedre 

trafikkavvikling langs fylkesvei 863 og derfor knytter sammen tettstedet. Avgang av dyrka 

mark er svært begrenset. Det er usikkert om det er kulturminner i grunnen, og undersøkelser 

må bli gjort før regulering, jf. kulturminneloven.  

 

Vurdering av alternativ nord for fylkesvei 863 er foretatt. Dette alternativet vil berøre to 

grunneiere med dyrka mark, og de motsetter seg begge dette alternativet. Landskap og 

kulturminner vil kunne bli mer berørt. Forbindelse for foreslått boligfelt øst for sentrum sør 

vil dra fordel av gang- og sykkelveg i det valgte alternativ. Se for øvrig kapittel 4.2.4.  

 

Konklusjon 

Med forbehold om funn av automatisk fredede kulturminner i grunnen, er området godt egnet 

til gang- og sykkelveg.  

 

Samlet vurdering av arealformålet 

Det er avsatt en strekning på nesten 300 m med gang- og sykkelveg langs fylkesvei 863 fra 

sentrum. Dette skal knytte boligområder og sentrum mer sammen for gående og syklende og 

styrke folkehelsen. På denne måten skapes en rundrute for hundelufting og lignende via gang- 

og sykkelveg langs fylkesvei 21 og 863 samt den kommunale mellom sentrum nord og 

boligfeltene i øst. Med forbehold om funn av kulturminner, er det lav konfliktgrad knyttet til 

tiltaket.  

 

 

6.3 Samlede virkninger etter utredningstema 
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6.3.1 Vurdering av bruk av det statlig sikrede friluftsområdet 

 

Skjæra friluftsområde inngår i planområdet. Det er statlig sikret.  

 

Vurdering av servituttavtalens og planforslagets innhold 

Omtrent halvparten av arealet for friluftsområdet ble avvirket vinteren 2012/2013. 

Kommunens skogfaglige anbefaling for framtidig treslagsfordeling er mer lauvinnslag evt. 

blandingsskog. Det resterende av friluftsområdet består av ensartet og ganske tett granskog. 

 

Området har i liten grad blitt tilrettelagt for friluftsliv. Servituttavtalens innhold gir rom for en 

bedre tilrettelegging for friluftsliv i området. Et så sentrumsnært område prioritert for 

allmennhetens friluftsliv bør tilrettelegges bedre. Servituttavtalen ble inngått for nesten 50 år 

siden. Selv om den var framtidsrettet, har tiden forandret seg så mye at det kan være behov for 

å gå utover det servituttavtalen i dag gir adgang til for tilrettelegging for friluftsliv. På andre 

området kan det være naturlig å utelukke noe av det som beskrives i servituttavtalen. 

Samfunnets krav til universell utforming deriblant Østfold som pilotfylke innen universell 

utforming, er ett av eksemplene på dette. Endringer i folks utøvelse av friluftsliv og lokale 

ønsker er andre. Å anlegge areal for vinteropplag for båter anses ikke i tråd med bl.a. nåtidens 

krav om estetikk og landskapshensyn samt de kryssende interesser innen friluftsliv. Derimot 

ønskes det båtutslipp og brygge for turistbåtene hvilket ikke er nevnt som en del av 

servituttavtalen.  

 

For å innarbeide de tiltak som inngår i planforslaget utover et servituttavtalen gir adgang til, 

kreves avtale med grunneier. Et tillegg til servituttavtalen kan utarbeides og eventuelt 

tinglyses. De tiltak det helt eller delvis må gjøres tilleggsavtale om er: 

- båtutslipp 

- brygge for turistbåtene 

- opparbeiding av leirplass 

- turveger/-stier 

 

6.3.2 Vurdering av risiko for erosjon, kvikkleire og skred 

Områder der det er størst risiko for skred og erosjon, er området lagt ut som rasteplass syd for 

bensinstasjonen på eiendom gbnr. 23/3 og 56. Løsmassene består av tynne hav-

/strandavsetninger, og skredfaren vurderes til å være stor på grunn av helling. Dette avhenger 

imidlertid også av hvordan arealet og arealet opparbeides og brukes, dvs. tiltak som berører 

løsmassene. Utforming av arealet til formålet rasteplass vurdert opp mot skredfare vil derfor 

bli nærmere utredet i arbeidet med detaljregulering.   

 

6.3.3 Vurdering av avgang dyrka mark 

Avgang dyrka mark berører tre eiendommer i planområdet. Det er eiendom gbnr. 23/3, gnr. 

23/56 samt gbnr. 23/38.  

 

Eiendom gbnr. 23/56 har to eiere, og den ene av dem har gått bort og den andre er eier av 

gbnbr. 23/3. De to eiendommene tilhører dermed samme driftsenhet. Det vil i praksis si at en 

grunneier er berørt. Totalt areal denne eier har og hvor mye av dette er dyrka mark.  

Den tredje eiendommen, gbnr. 23/38, tilhører Aremark kommune.  
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Areal dyrka mark innenfor planområdet i dag: ca 230 daa. Areal dyrka mark avgang i 

kommunedelplanforslaget: 42 daa. Avgangen av dyrka mark som følge av planforslaget er 18-

19% av det totale arealet med dyrka mark i planområdet. Over 50% av dette arealet eier 

Aremark kommune, og kommunen leier det bort for jordbruksformål.  

 

Arealene med dyrka mark som er foreslått utbygd er på følgende eiendommer: 

Gnr. 23 bnr. 38 Aremark kommune, ca 22 dekar 

Gnr. 23 bnr. 3 Berit Rødset, fordelt på tre jorder: ca. 9 daa, 0,605 daa og 3 daa 

Gnr. 23 bnr. 1 Tomas og Heidi Glimsdal, ca. 7,5 daa 

 

Total avgang dyrka mark i planforslaget er 42 dekar. Av dette er: 

Areal Foreslått arealformål Grunneier  

3,2  Parkering: Rasteplass 

 

23/3, 23/56 

1,6 Sentrumsformål 23/3 

0,186 Gang- og sykkelveg 23/3 

15 Boligfelt sør for fv. 863 23/3, 23/1 

0,65 Næringsområde 23/3 

14 Idrettsanlegg 23/38 

7,4 Fritids- og turistformål 23/38 

 

Det er en vanskelig i en plan med hensikt sentrumsutvikling å ikke forbruke dyrka mark i 

sentrum eller i tilknytning til sentrumskjernene. Sett i et 40-års perspektiv blir det enda 

vanskeligere. Det er viktig å finne en balansegang mellom grunneierhensyn, jordvern, 

landskapshensyn og allmennhetens behov. Denne balansegangen er forsøkt etterlevd i 

planforslaget ved at forbruket av dyrka mark er redusert til et minimum. Skog er i stor grad 

valgt som alternativ for framtidig boligbygging samt mindre driftsenheter dyrka mark.  

 

De to private grunneierne som blir berørt med til sammen ca 20 daa dyrka mark. Det meste av 

dette, 16,5 daa, inngår i ett framtidig boligfelt. Begge de berørte grunneierne eier hver over 

120 daa fulldyrka jord og henholdsvis 186 og 230 daa skog. Arealene foreslått til 

utbyggingsformål utgjør henholdsvis 10 og 5,9% av de to eiendommenes fulldyrka jord. Det 

utgjør henholdsvis ca. 5,5 og 4% av deres totale eiendommer.  

 

De negative konsekvensene for inngrep i dyrka mark er minimalisert. Avgang med dyrka 

mark som foreslås bebygd eller opparbeidet, har stor interesse for allmennheten og vil bli 

brukt av mange hyppig. Ett boligfelt inngår i utbyggingsområder, men dette er svært 

sentrumsnært. Ved valg av arealer på dyrka mark er det tatt hensyn til grunneiernes 

synspunkter, og alternativer er vurdert.  

 

Det vil bli vurdert makeskifte med et område i kommunens eie på ca 14 dekar som i 

planforslaget er lagt ut som framtidig idrettsanlegg nordøst i planområdet.  

 

6.3.4 Forholdet til kulturminner 

Planområdet inneholder tre fredede bygninger samt ni registrerte automatiske fredede 

kulturminnelokaliteter. Disse er vist i plankartet med områdeavgrensning inkludert 

sikringssone, med unntak av ett lite som kun er registrert med et punkt i det vestligste 

framtidige boligfeltet. Sannsynligheten for å finne flere eldre kulturminner i grunnen er svært 

høy. Det er påregnelig å finne flere slike kulturminner. Det vil påvirke utnyttelsen av de 
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foreslåtte utbyggingsområdene. Automatisk fredede kulturminner kan bli frigitt fra vern etter 

registreringen, men andre kulturminner vil fortsatt være fredet i form av båndlagte områder. 

Selve lokaliteten skal da bli fredet samt en sikringssone rundt. Det antas at antall gravhauger 

er registrerte i det som er foreslåtte utbyggingsområder, men det kan være flate gravminner 

under jordoverflaten. Det kan være bosettingsspor i form av kokegroper og annet. Det er en 

svakhet ved planforslaget at det ikke er gjennomført arkeologiske registreringer før planen 

skal vedtas. Samtidig gjelder plankravet for mange byggetiltak, se planbestemmelsene punkt 

1.2. Videre følger det av Kulturminnelovens §9 en undersøkelsesplikt ved utarbeidelse av 

reguleringsplaner.  

 

Fellesbestemmelsene punkt 1.3 til plankartet tar høyde for funn av automatisk fredede 

kulturminner ved byggetiltak som berører jord eller jordoverflate og rutiner for varsling og 

vern av disse. Disse følger kulturminnelovens bestemmelser.  

 

Konsekvensen av mange automatisk fredede kulturminner er en historie og en stedsidentitet 

som kan gi grunnlag for kulturvandringer og annet med disse som tema. Det er forholdsvis 

tett med automatisk fredede kulturminner i og utenfor planområdet.  

 

Konklusjonen vedrørende kulturminner, er at kulturminnene er godt ivaretatt i planforslaget. 

Det er en sannsynlighet for funn av flere automatisk fredede kulturminner i planområdet og i 

utbyggingsområdene.  

 

6.3.5 Nærmiljø, folkehelse, energibruk og friluftsliv 

Folkehelse er et bredt tema som favner flere av de andre utredningstemaene. Folkehelse i 

denne planen er styrket gjennom bedring av nærmiljøet ved økt vekt på og tilrettelegging for 

gående og syklende på vei og i natur. Det er lagt vekt på flere møteplasser gjennom torg, 

idrettsanlegg, rasteplass, utvikling av friluftsområdet og økt tilgjengelighet til vassdraget for 

spesielt gående og syklende. Gående og syklende kan være de som kommer vannveien og går 

på land, de som ankommer til en parkering 100-300 m bortenfor eller ankommer til fots eller 

sykkel. Forbindelser mellom eksisterende funksjoner, boligfelt og friluftsområdet er 

eksempler på styrking av folkehelse og levekår. Det er videre lagt vekt på levekår ved økt 

tilrettelegging for næringsvirksomhet gjennom styrking av sentrumsområdene for overnatting, 

bevertning og handelsvirksomhet. Dette støtter opp under målsettingene om et levende 

sentrum og et livskraftig kommunesenter.  

 

Det er lagt til rette for økt friluftsliv i nærmiljøet for fastboende og besøkende i planforslaget. 

Dette fremkommer av temakartene 6 og 7 som beskriver ulike foreslåtte og eksisterende 

rutenett og traseer. Dette støtter rammen om opplevelsen av og en stedsidentitet som handler 

om et grønt tettsted.  

 

Energibruk og klimautslipp er vektlagt i planforslaget gjennom tilrettelegging for gående og 

syklende og en målsetting om bruk av energisparende energikilder.  

 

6.3.6 Biologisk mangfold, grønnstruktur, vassdragsvern og –miljø 

Vassdraget og vassdragsmiljøet, herunder jordbrukslandskapet, er vesentlig hensyntatt i 

planforslaget. Det gjelder byggeforbudssone opptil 100 m fra strandkanten. Det følger opp 

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag på en god måte. Det gjelder videre for 

lokalisering av ulike tiltak som småbåthavner og turistbåtbrygge, utvikling av friluftsområdet, 
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badeområde og turveger innenfor 100-sonen. Dette er formål som støtter friluftsliv og 

allmennhetens tilgang til naturopplevelser i og ved vassdrag og øvrig natur. Videre er det satt 

generelle bestemmelser om spesielle hensyn ved utbygging innenfor 100 meter fra 

strandlinjen.  

 

Det biologiske mangfoldet er hensyntatt i planforslaget. En utredning for en lokalt viktig 

naturtype, Fossbybekken, vil foreligger til 2.gangs behandling hvilket sikrer kommunens 

ansvar etter Naturmangfoldlovens §§6-11. Det er i planforslaget ikke foreslått tiltak som 

vesentlig endrer forholdene i eller ved bekken. Det inngår som et influensområde for annen 

utbygging nær bekken, for eksempel rasteplass, boligbygging og småbåthavn. Videre er det 

hensiktsmessig å utrede forholdene for en eventuell mudring av bekken for å opprettholde en 

tilgang for småbåter til vannspeilet Hølen ved bensinstasjonen.   

 

Grønnstruktur er sikret gjennom egne arealformål, fellesbestemmelsene til plankartet og 

lokalisering av utbyggingsområder. Det er videre naturlig at ytterligere hensyn til kantsoner 

langs vassdraget er en del av de generelle hensyn som framkommer av forslag til 

planbestemmelse 1.5 andre avsnitt og i bestemmelser for sentrumsformål om kantsone mot 

vassdrag.  

 

6.3.7 Landskap og estetikk 

Hensyn til landskap og estetikk er innarbeidet gjennom bestemmelsene til plankartet ved 

byggehøyde og grad av utnytting. Fellesbestemmelsene punkt 1.4 b) setter krav til hensyn til 

landskap og estetikk. Videre er det tatt hensyn til de ulike landskapsrommene og siktlinjene 

ved at to av de nye boligfeltene og hovedtyngden av framtidig sentrumsformål er lagt øst for 

fylkesvei 21 uten direkte eksponering mot Aremarksjøen eller det landskapsrommet som 

sjøen inngår i. Videre tas det i planbestemmelse 2.1.3 e) hensyn til plassering av ulike 

boligtyper mot Aremarksjøen.  

 

De eksisterende landskapsvegger opprettholdes. Omtale av hensyn til vassdragsmiljøet er 

omtalt i kapittel 6.3.6.  

 

En naturlig konsekvens av planbestemmelsene punkt 1.4 b) er at det i det foreslåtte boligfeltet 

mot Haldenvassdraget blir lavere eneboliger ytterst mot vassdraget og rekkehus mot 

fylkesveien eller Fladebyåsen. Dette er i tråd med god landskapstilpasning.  

 

Videre viser temakartet for bebyggelsestypologi, vedlegg 9, at foreslåtte byggehøyder og type 

småhusbebyggelse er i tråd med de lokale forholdene. Videre setter planbestemmelsene krav 

til at det skal tas hensyn til lokal byggeskikk, og det er naturlig at det vil sette rammer for 

materialbruk og byggestil.  

 

6.3.8 Barn og unge og universell utforming 

Fellesbestemmelsene fastslår at prinsippet om universell utforming skal tilstrebes både ute og 

inne. Det betyr at prinsippene skal søkes innarbeidet. I et tettsted der prognosene tilsier at 

andelen eldre vil øke vesentlig er det viktig å tilrettelegge for alle aldersgrupper og 

funksjonsgrupper. Full universell utforming er ikke naturlig i et mindre tettsted, og 

samfunnsnytten er større slik tilrettelegging i byer og større tettsteder.  
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Barn og unge er vektlagt på ulike måter i planforslaget. Det gjelder krav om lekeplass ved nye 

boligfelt, se punkt 2.1.2 i planbestemmelsene. Det gjelder arealformål som badeområde og økt 

tilrettelegging for gående og syklende. Plassering av nye boligfelt er ganske barnevennlige 

ved at det er tatt hensyn til sentrumsnærhet og forbindelser til andre deler av sentrum. Det er 

også innarbeidet et forslag om framtidig idrettsanlegg der barn og unges interesser og behov 

skal vektlegges.  

 

6.3.9 Befolkningsutvikling, næringsliv og tjenestebehov 

Planforslaget anser å møte de framtidige behov for framtidig boligbehov målt i antall 

boligtyper, nærhet til sentrum, lekeplasser, sentrumsnærhet og funksjonalitet ute og 

innendørs.  

 

Det er god kapasitet i skole, barnehage og sykehjem og omsorgsboliger. Dette vil dekke 

framtidig behov i planperioden, men utover planperioden må behovet vurderes på ny. Ved å 

tilrettelegge for sentrumsnær boligbygging i gangavstand til butikk og andre 

sentrumsfunksjoner møter man framtidens befolkningssammensetning med en økt andel i 

pensjonsalderen. Eldre som bor nær sentrumsfunksjoner er ofte lettere å følge opp gjennom 

offentlige tjenestebehov som hjemmehjelp, og kan klare seg lengre hjemme på egenhånd med 

god livskvalitet.  

 

Planforslaget tilrettelegger for fortsatt næringsvirksomhet i sentrumsområdene gjennom 

arealformålet sentrumsformål og økt næringsvirksomhet i sentrum nord innen overnatting, 

bevertning og aktiviteter. Videre tilrettelegges det for besøkendes og fastboendes bruk av 

tettstedets møteplasser og møter med kultur, næring og natur. Satsing på turisme i forhold til 

tettstedets kvaliteter med turistbåtbrygger og økt tilgjengelighet vannveien via ankomst i 

småbåter vil støtte sentrumsutviklingen. Dette støtter opprettholdelsen av et livskraftig 

kommunesenter, et levende sentrum og et grønt tettsted, jf. målsettingene i planforslagets 

samfunnsdel. 

 

6.3.10 Trafikkavvikling og -sikkerhet 

Lokalisering av framtidig parkering, rasteplass samt gang- og sykkelvei er i nær avstand til 

målpunkter og forbinder arealer sammen på en hensiktsmessig måte. Plassering av nye 

boligfelt knyttet til framtidig og eksisterende gang- og sykkelveg og tilrettelagt 

krysningspunkt i sentrum sør knytter tettstedet mer sammen og gir økt mulighet for fysisk 

aktivitet og bedre folkehelse.  

 

Planforslaget legger vekt på trafikksikkerhet og -avvikling for og ved fylkesvei 21 som er en 

regionalt viktig vei. Det er unngått å legge opp til nye krysningspunkter over fylkesveien.  

 

6.3.11 Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet 

Støy er i hovedsak ikke et relevant tema i denne planen med unntak av eventuelle 

støydempende hensyn ved utbygging av det sydligste boligfeltet. Det innarbeides i 

reguleringsplan.  

 

Høyspentledning i luft med sikkerhetssone inngår i deler av småbåthavn mot Fladebyneset. 

Dette må tas hensyn til ved reguleringsplanlegging.  
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Erosjonsrisiko er varierende i planområdet. Erosjonsfaren er relativt lav ved vurdering av 

omfang av tiltak opp mot erosjonsrisiko målt ved type løsmasser og hellingsgrad. Foreslått 

rasteplass sør i området må utredes nærmere i forhold til utforming av området.  

 

6.4 Vurdering av virkningene av forslag til strategi for framtidig 
arealbruk  

Kommunedelplanens arealdel bygger på en arealstrategi der boligbygging skal skje 

sentrumsnært. Planforslaget legger til rette for at egnede og tilgjengelige områder nærmest 

sentrum skal tas i bruk først til boligbygging. Sentrum i nord og sør skal styrkes og utfylle 

hverandre. Disse prinsippene støtter den langsiktige målsettingen med etablering av miljøgate 

og økt tettstedsdannelse.  

 

I kapittel 4 i kommunedelplanens samfunnsdel er langsiktige utfordringer og 

utbyggingsstrategier nærmere beskrevet. Prioriteringen av utbygging i sentrumsnære områder 

innebærer en god areal- og transportplanlegging i tettstedet. Samtidig sikres 

sentrumskjernene, grønnstruktur, landskap, vassdragsmiljø og jordvern på en måte som sikrer 

oppfyllelse av nasjonale og regionale føringer. Fossby sentrums målsetting om levende 

sentrum, grønt tettsted og livskraftig kommunesenter følges opp. Det blir levende, grønt og 

mangfoldig.  

 

 

 

 

 

 
 

Blomstring i juli på rådhustrappa. 
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VEDLEGG 1 EROSJONSRISIKO  
Kilde: NGU/ Skog og Landskap 
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VEDLEGG 2 JORDKVALITET 
Kilde: NGU/ Skog og Landskap 
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VEDLEGG 3 DYRKBAR JORD 
Kilde: Skog og Landskap 

 

 
Rød skravur markerer arealer med dyrkbar jord.  
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VEDLEGG 4 REGIONALT VIKTIGE KULTURMILJØER 

 
Kilde: Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold 

 

 
Oversikt over regionalt viktige kulturmiljøer i form av 1) kulturmiljø og 2) 

landskapsområde som binder kulturmiljøet sammen.  
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VEDLEGG 5 LANDSKAPSFORMER OG SIKTLINJER 
 
Utarbeidet av Natur, Utvikling & Design 

 

 
Svarte piler markerer siktlinjer i landskapet inn i og fra planområdet. De ulike 

fargede feltene markerer ulike landskapsrom.  
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VEDLEGG 6 FRILUFTSLIV OG FOLKEHELSE 

 
Utarbeidet av Natur, Utvikling & Design 

 

 
 

 



 69 

VEDLEGG 7 STIER, VANDRE- OG SYKKELRUTER RUNDT 

FOSSBY 
 

Utarbeidet av Natur, Utvikling & Design i samarbeid med Aremark kommune 
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VEDLEGG 8 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK, 2013 

 
Kilde: Statens vegvesen 
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VEDLEGG 9 BEBYGGELSESTYPOLOGI 

 
Utarbeidet av Natur, Utvikling & Design 
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VEDLEGG 10 HYTTEFELT I AREMARK 
 
Utarbeidet av Natur, Utvikling & Design i samarbeid med Aremark kommune 

 
Gule felter viser hyttefelt < 2 km fra hovedvannstrengen i de store vassdragene. 
Lilla felter viser hyttefelt > 2 km fra hovedvannstrengen i de samme 

vassdragene.  





 1

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 
Bestemmelser til arealdelen  
 
Versjon: 02.08.2013 

 
§1 Fellesbestemmelser 
 
1.1 Gyldighet 
Plankart og bestemmelser er juridisk bindende.  
 
Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet er gjeldende. Der det ikke er samsvar 
mellom kommunedelplanen og vedtatt reguleringsplan før 2014, gjelder kommunedelplanen 
foran.  
 
1.2 Om plankrav  
I områder som på plankartet er markert som fremtidige byggeområder, kan tiltak nevnt i plan og 
bygningsloven § 20-1 ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. For andre og mindre 
typer tiltak skal det vurderes om det skal utarbeides reguleringsplan.  
 
1.3 Forholdet til ukjente automatisk fredede kulturminner 
I alle uregulerte områder skal alle byggetiltak som berører inngrep i jord eller jordoverflate, 
varsles til kulturminnemyndighetene med anmodning om vurdering av behov for arkeologiske 
undersøkelser. Det skal tas hensyn til kulturminner i tråd med Lov om kulturminner.  
 
Dersom det under gravearbeider uansett formål, påtreffes automatisk fredete kulturminner, 
eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/ eller 
brent stein, skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om 
kulturminner.   
 
1.4 Universell utforming, energikilder, trafikk, estetikk og støy 
a. Ved planlegging, bygging og opparbeiding skal prinsippet om universell utforming 
tilstrebes, spesielt i områder med funksjoner for allmennheten. 
b. Det skal tas hensyn til landskap, utsikt og lokal byggeskikk ved utforming av bebyggelse. 
Generelt gjelder at mønehøyder ikke bør overstige silhuetter/toppflater i landskapet, spesielt 
på åsrygger/koller. 
c. Hensyn til støy ved opparbeiding og utforming av ny bebyggelse og anlegg skal følge 
gjeldende retningslinjer om behandling av støy i arealplanleggingen.  
d. Det skal tilstrebes bruk av energisparende løsninger for ny og eksisterende bebyggelse, 
herunder bergvarmeanlegg og fjern- eller nærvarmeanlegg.  
e. Trygg trafikksikkerhet og – avvikling skal vektlegges.  
 
1.5 Byggeforbud langs vassdrag 
Byggeforbudssone mot Haldenvassdraget gjelder fra vannkanten til linje avsatt i 
kommunedelplankartet. Innenfor byggeforbudssonen tillates kun oppføring av bebyggelse og 
anlegg for friluftsliv og allmennheten.  
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Inntil 100 meter fra strandlinjen målt horisontalt ved gjennomsnittlig flomvannstand der 
byggeforbudssone ikke gjelder, skal det tas spesielle hensyn til landskap og verneverdier for 
vassdraget og kulturmiljøet rundt.  
 
1.6 Utbyggingsavtaler 
I områder avsatt til byggeformål må det som hovedregel påregnes at utbyggingsavtale vil 
være en forutsetning for utbygging.  
 
 

§2 Bebyggelse og anlegg 
 
2.1 Boligbebyggelse 
 
2.1.1 Utbyggingsrekkefølge for framtidige og eksisterende områder for boligbebyggelse 
Utbygging av nye områder for boliger skal i hovedsak skje etter følgende rekkefølge: 
 1. Avsatt område mellom Fladebyåsen og sentrumsområdet i sør 
 2. Avsatt område øst for sentrumsområdet i sør 
 3. Avsatt område nord for Lillebyåsen 
 
Ved utbygging i eksisterende områder for boligbebyggelse tillates fortetting. Bebyggelsen skal 
ha en form, bebyggelsesstruktur, plassering og bruk som harmonerer med eksisterende bebyggelse 
i området der den skal oppføres.  
 
2.1.2 Krav til areal for lek og uteopphold 
Leke- og uteoppholdsareal skal ha skjermet plassering og ha sol på minst 50% av arealet kl. 
15.00 ved jevndøgn. Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes som del av uteoppholdsareal 
eller lekeplass. For nye boligområder der antallet boenheter overstiger 10, skal det 
opparbeides minimum 80 m² areal for uteoppholdsareal for beboerne, inkludert nærlekeplass 
for barn 1-5 år. Før boligfeltet tas i bruk må areal for lek og uteopphold være ferdigstilt.   
 
2.1.3 Krav til utforming 
a. Det tillates oppført frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.  
b. For eneboligtomter skal det være minst 2 biloppstillingsplasser per eiendom, enten i 
garasje, carport eller terreng. For øvrige boenheter skal det samme antallet være minst 1,5.  
c. Grad av utnytting: %-BYA = 25%.  
d. Minimum uteoppholdsareal er 50 m².  
e. Ved plassering av boliger mot Aremarksjøen skal det tas spesielt hensyn til landskap og 
estetikk og utsikt for bakenforliggende boliger. Det tillates ikke gesims- og mønehøyde over 
henholdsvis 8 og 6 meter.  
f. Garasje med parallell inn-/avkjørsel kan tillates inntil 2 meter fra eiendomsgrense mot 
kommunal veg.  
g. Det skal være opparbeidet gang- og sykkelvegforbindelse mellom hvert boligfelt og 
sentrum før det gis brukstillatelse til nye boenheter i hvert boligfelt.  
 
2.2 Sentrumsformål 
Det tillates utbygging til følgende arealformål: forretninger, torg/uteoppholdsareal, 
tjenesteyting og boligbebyggelse. I samme areal inngår nødvendige grøntarealer og parkering 
til bebyggelsen. Det skal avsettes kantsone mot vassdrag. 
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Grad av utnytting: %-BYA=90%. Maksimal gesims- og mønehøyde er henholdsvis 8 og 6 
meter.   
 
Parkering for boenheter skal være enten i garasje, carport eller terreng. Til hver boenhet skal 
det være minst 1 biloppstillingsplass og gjesteplasser på minst 0,5.  
 
Antall parkeringsplasser for tjenesteyting og forretninger skal bestemmes skjønnsmessig ved 
utforming av arealene. Parkeringsarealer skal være ferdigstilte før ny bebyggelse tas i bruk. 
Det kan opparbeides parkering med mulighet for lading av elektriske biler. 
 
2.3 Offentlig eller privat tjenesteyting 
Det tillates opparbeidet bebyggelse og anlegg for offentlig og privat tjenesteyting. Maksimalt 
tillatt gesims- og mønehøyde er henholdsvis 8 og 6 meter. 
 
2.4 Fritids- og turistformål/bolig/tjenesteyting 
Det tillates utbygging for fritids- og turistformål. Dette kan kombineres med bolig og/eller 
tjenesteyting. Maksimal gesims- og mønehøyde er henholdsvis 8 og 6 meter.  Det skal 
avsettes tilstrekkelige arealer for grønnstruktur, uteoppholdsareal og parkering. %BYA=80%.  
 
2.5 Næringsbebyggelse 
Det tillates næringsvirksomhet. Oppføring av bygg skal tilpasses forholdende på stedet, 
herunder hensyn til kulturminner, landskap og trafikkhensyn. Det skal avsettes tilstrekkelige 
arealer for grønnstruktur, uteoppholdsareal og parkering. Maksimalt tillatt gesims- og 
mønehøyde er henholdsvis 8 og 6 meter. 
 
2.6 Idrettsanlegg 
Det tillates opparbeidet anlegg for idrett. Det skal legges vekt på hensyn til barn og unges 
interesser og behov. Maksimalt tillatt gesims- og mønehøyde er henholdsvis 8 og 6 meter. 
 
2.7 Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 
Det tillates oppført nødvendig installasjoner og anlegg for teknisk formål.  
 
2.8 Uteoppholdsareal 
Arealene skal opparbeides og driftes som uteoppholdsarealer for det omkringliggende 
boligfelt.  
 
 

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
3.1 Vei/gangveg 
 
Det tillates opparbeidet kjøreveg og gang- og sykkelveg etter gjeldende normer.  
 
3.2 Parkering 
Det tillates opparbeidet rasteplass med gjesteparkering. Det skal opparbeides nødvendig 
uteoppholdsareal for besøkende.  
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§ 4 Grønnstruktur 
 
4.1 Grønnstruktur 
Det kan opparbeides turveger, turstier og rasteplass for gående og syklende.  
 
 

§ 5 Landbruk-, natur- og friluftsformål 
 
5.1 Landbruk-, natur- og friluftsformål 
Det tillates bygge- og anleggstiltak som er en del av stedbunden næring, eller 
landbruksnæring som er knyttet til eiendommens ressursgrunnlag.  
 
 

§ 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
 
6.1 Småbåthavn 
Det tillates oppføring av småbåthavn på følgende måte: 

 Sør for statlig sikret friluftsområde, F1: oppføring av båtutslipp og turistbåtbrygge.   
 Nord for statlig sikret friluftsområde, F1: oppføring av flytebrygge på inntil 20 

gjesteplasser for småbåter.  
 Nordøst for Fladebyneset: småbåthavn med mulighet for oppføring av anlegg for 

turistbåt. 
 Utvidelse av småbåthavn vest for Fladebyåsen boligfelt tillates inntil totalt 45 plasser.  

 
6.2 Friluftsområde 
Det skal tas hensyn til allmennhetens bruk av arealene til friluftsliv. Det tillates ikke oppført 
faste bygninger, installasjoner og anlegg.  
 
6.3 Badeområde  
Badestrand tillates opparbeidet.  
 
 

§ 7. Hensynssoner 
 
7.1 Faresone høyspenningsanlegg 
Det tillates ikke inngrep som strider mot gjeldende krav om sikkerhetshensyn for 
høyspenningsanlegg. Det tillates oppført nødvendig bebyggelse og anlegg for 
høyspenningsanlegg og –kabler.  
 
7.2 Hensynssone kulturmiljø 
Det tillates ikke tiltak på fredede bygninger eller areal som strider mot verneformålet etter 
Kulturminneloven. Restaurering og oppføring av ny bebyggelse skal ta hensyn til eksisterende 
fredningsformål.  
 
7.3 Båndlegging etter kulturminneloven 
Området er fredet etter Kulturminneloven. Ingen terrenginngrep tillates.  
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7.4 Statlig sikret friluftsområde 
Det tillates tilrettelegging for allmennhetens tilgang til utøvelse av friluftsliv. Det tillates 
opparbeidet småbåthavn inntil 20 gjesteplasser. Det tillates opparbeidet badeområde, turveger, 
turstier, leirplass med enkel amfi/utescene, parkeringsplass for inntil 20 biler, servicehus på 
inntil 35 m², opparbeiding av areal for turistbåtbrygge og båtutslipp.  
 



 1

VEDLEGG 5 Oppsummering av innkomne uttalelser og innspill,  

periode 19.11.2012-15.01.2013 

 

OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEIDET 

OG UTTALELSER TIL PLANPROGRAM PÅ HØRING, periode 19.11.2012-15.01.2013 

 
Utarbeidet av Natur, Utvikling & Design, 06.02.2013. 
 
FORMELLE INNSPILL TIL VARSELET 
 
1. Østfold fylkeskommune, Plan- og miljøseksjonen, 30.11.2013 
a. Generelt om planprogrammet: Viser til pbl §4-1 om hva planprogram skal redegjøre for. 
Planprogrammet er strukturert med formål og målsettinger om å utvikle et synlig og levende 
sentrum og tettsted. Det foreslåtte planprogrammet er vurdert å være et godt grunnlag for det 
videre arealplanarbeidet. ØFK har likevel noen merknader og innspill.  
b. Om plantype: Dersom plantype endres fra områderegulering til kommunedelplan skal 
oppstart varsles samtidig med at vedtak om planprogrammet blir kunngjort. Kommunedelplan 
har krav om prosess tilpasset et mer overordnet plannivå. Der kommunen ønsker detaljerte 
avklaringer synes det derfor riktig at det i tillegg utarbeides detaljregulering. Visse tiltak vil 
alltid medføre reguleringsplikt i kraft av sin størrelse eller virkning.  
c. Om kapitlet medvirkning, organisering og fremdrift: ØFK oppfordrer kommune til å 
benytte regionalt planforum i det videre arbeidet.  
d. Alternativvurderinger: Planprogrammet må oppgi alternativer for utvikling slik loven 
krever. Alternative utviklingsmodeller kan være et godt grunnlag for politiske drøftinger om 
langsiktig utvikling av sentrum. Arbeidet med TransInForm vil være nyttig som underlag i 
drøftingene i en senstrumsplanprosess. Den kan fungere som en mulig utviklingsmodell 
sammen med to spissede modeller for utvikling. Kommunen oppfordres til å angi i 
planprogrammet hvilke alternative utviklingsmodeller som evt. skal drøftes. 
Alternativvurderinger vil også kunne fungere godt som underlag åpne møter og møter med 
interesseorganisasjoner.  
e. Utredninger: ROS-analyse og KU er nevnt i planprogrammet. Østfold Analyse kan bistå i 
arbeidet med befolkningsfremskrivninger.  
f. Føringer og utfordringer: Fylkesplanen Østfold mot 2050 savnes over listen over viktige 
føringer. Fylkesplanens retningslinje pkt. 5.1.2 gir føringer/signaler om avgrensing av 
tettsteder. Planprogrammet bør utdype viktige føringer i fylkesplanen ifht. areal- og 
transportplanlegging, knutepunktutvikling, utvikling av møteplasser, effektiv arealutnyttelse 
og utvikling av Fosby lokalsamfunn mot områdesenter. Det er naturlig at den langsiktige 
utviklingen av de to sentrumsområdene og evt. langsiktig grense blir drøftet i 
planprogrammet, og at det blir innarbeidet i kommuneplanen når den skal rulleres. Viktige 
punkter i planarbeidet: 

 Drøfting av hvor stort areal for utvikling det er behov for 
 Langsiktig utvikling og grunnlag for fastsetting av ytre, langsiktig grense i 

førstkommende kommuneplanprosess (retningslinje 5.1.3) 
 Illustrasjon av inndeling av arealene i tre kommuneplanperioder med angivelse av 

rekkefølge/tidsperspektiv på fremtidige tettstedsareal i fylkesplanen (retningslinje 5.3) 
Andre forhold i fylkesplanen: 

 Utredning av samlet fortettings- og transformasjonspotensiale for å følge opp 
retningslinje 5.4.3: ”Fortetting og transformasjon skal foretas før dyrka mark tas opp i 
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bruk og fremfor annen utbygging”. Utredning av fortettings- og 
transformasjonspotensiale vil også få betydning for oppfølging av retningslinjer om 
rekkefølge på fremtidig tettbebyggelse (retningslinje 5.3). 40-års-perspektivet er viktig 
for å kunne si noe om potensiale/ kapasitet på lang sikt.  

 Klimatilpasning (retningslinje 2) 
Det foreslåtte planprogrammet favner bredt ifht. hvordan arbeidet med sentrumsplanen kan 
bidra til å øke attraktiviteten i Fosby sentrum, og ØFK nevner disse temaene/punktene. ØFK 
anser dette som viktig for å styrke attraktiviteten i kommunen, og berømmer kommunen for 
dette.  
g. Folkehelse: Levekår og folkehelse bør være fokus i sentrumsplanen for å sikre en 
gjennomgående drøfting av ulike valg. Trafikksikkerhet er et viktig tema i denne 
sentrumsplanen.  
h. Samordning av ulike plan- /utredningsprosesser i Aremark kommune: ØFK mener det er 
positivt med en opprydning i plansystemet ved å innarbeide eksisterende reguleringsplaner i 
en ny områderegulering, men ØFK mener kommunen må vurdere gevinsten av dette opp mot 
hvilken planform som til slutt velges for sentrumsplanen.  
Arbeid med områderegulering må sees i sammenheng med rullering av kommuneplan. 
Planstrategien for de tre grensekommunene foreslår felles prosess for samfunnsdel og 
påfølgende arealdel. Om parallelt løp med sentrumsplan og arealdel ikke er mulig, kan evt. 
langsiktig grense fastsettes i kommuneplan etter drøftinger av langsiktig utvikling av Fosby i 
sentrumsplanen.  
i. Konsekvensutredning: Det er krav om utarbeiding av KU for kommunedelplaner og 
områderegulering. KU skal vise hvordan nasjonale politikkmål og arealretningslinjer i 
fylkesplanen er ivaretatt og fulgt opp, og ØFK nevner disse som viktige: klimamotiverte 
areal- og transportprinsipper, inkl. klimatilpasning og samfunnssikkerhet/beredskap, 
folkehelse, barn/unge, kulturminner og –miljø. Viktig å også gjøre en konsekvensutredning av 
planen som helhet slik at KU gir en samlet vurdering av hvilken retning kommunesamfunnet 
går ved oppfølging av ny plan.  
j. Fylkeskonservatorens uttalelse: Varsel om arkeologisk registrering.  

 Haldenvassdraget anses som et regionalt verdifullt kulturmiljø. Mange kulturminner, 
både før- og etterreformatoriske, knytter seg til vassdraget. Det er viktig at man har det 
estetiske hensynet til vassdraget som en overordnet føring i planen.  

 Forholdet til nyere tids kulturminner: Bygninger registrert i SEFRAK-registeret bør 
bevares. I planområdet er det på Fosby Vestre og Sorgenfri, og på Haugeby.  

 Forholdet til automatisk fredede kulturminner: Planområdet vurderes å ha et høyt 
potensiale for å kunne gjøre funn av autom.fredede kulturminner som ikke er registrert 
tidligere. Fylkeskonservator påpeker de registrerte automatiske fredede kulturminnene 
i planområdet. Like nord for planområdet er det påvist steinalderboplasser samt 
gravfeltet på Gullholmen.  

k. Generelt om planarbeidet: ØFK ikke stilling til de konkrete utbyggingsprosjekter som er 
listet opp i det foreslåtte planprogrammet punkt. 5.1. Disse vil bli vurdert som en del av en 
helhetlig plan. ØFK mener det er positivt at det utarbeides en helhetlig plan for Fosby. 
Kommuneplaner og sentrumsplaner er viktige virkemidler for å følge opp plan- og 
bygningslovens forsterkede fokus på gjennomføring /handling. ØFK forutsetter å få varsel om 
oppstart med ny, fastlagt plangrense dersom kommunen velger å fremme kommunedelplan i 
stedet for områderegulering.  
 
 
2. Fylkesmannen i Østfold, 10.01.2013 
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a. Fosby er et langstrakt område med eksisterende sentrumsfunksjoner og bebyggelse spredt 
plassert og basert på bruk av bil. Et siktemål er å knytte sentrumsfunksjonene og bebyggelsen 
bedre sammen.  
b. Om valg av plantyper: Ut fra områdets størrelse er en overordnet kommunedelplan mest 
naturlig, men for å få til en kortest mulig vei til utførelse vil en områderegulering og delvis 
detaljregulering av noen utviklingsområder, være det beste. En detaljplan for delområder kan 
imidlertid lages og behandles samtidig med søknad om rammetillatelse for byggetiltak.  
c. Om bruk av strandsonen: Også langs vann og vassdrag er det etter pbl §1-8 nå lagt et 
strengere vern (100m-beltet) av hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 
allmenne interesser. Dersom området mellom fylkesveien og Haldenvassdraget skal tas i bruk, 
må det begrunnes godt og i utgangspunktet være til allmenne friluftsformål eller bygge 
oppunder dette. Deler av dette området er dyrka mark, og dette beltet av dyrka mark mellom 
fylkesveien og vassdraget er en del av dette. Vår oppfatning er at det ikke bør bygges ned med 
mindre det er klare og tungtveiende grunner. Kantvegetasjon langs vassdraget skal 
opprettholdes, jfr. vannressursloven § 11 og vurdering etter naturmangfoldloven §8-12.  
c. Handel – kjøpesenter: Ikke grunnlag for kjøpesenter, jfr. RPR for ATP og 
kjøpesenterbestemmelsen.  
d. Om g/s-veier: En spredt sentrumsstruktur stiller særlige krav til intern kommunikasjon og 
funksjonelle gang- og sykkelveier. Selv en begrenset kollektivtransport vil også være viktig å 
få et slikt langstrakt sentrumsområde til å fungere for alle aldersgrupper og redusere intern 
bilbruk generelt. Boligstruktur og gs må sees i sammenheng og utbygges samtidig.  
e. Støy og gjennomgangstrafikk: Temaene er avgjørende for om området i framtiden vil være 
attraktivt for etablering og bosetting. På et overordnet nivå er det viktig for å sikre en 
overordnet struktur å avsette tilstrekkelige gode og sikre uteområder med skjerming og fysisk 
avgrensning fra trafikken. Slike tiltak bør vises med inntegning på kart og omfattes av 
rekkefølgebestemmelser for å sikre rask gjennomføring.  
 
Generelle innspill om: 
Fylkesmannen i Østfold forventer at det legges vekt på høy utnyttelse av arealene, i samsvar 
med nasjonale føringer for god areal- og transportplanlegging. Forbruk av dyrka mark må 
reduseres til et minimum. For dyrka mark som skal bebygges, må det vurderes 
rekkefølgebestemmelser som kan legge føringer som sikrer drift av dyrka mark lengst mulig.  
 
Planen må utarbeides med klar henvisning til overordnede planer og styringssignaler. Viser til 
pbl §1-1.  
 
Viser til pbl §3-1 og følgende temaer vurderes som viktige i planområdet: 

- barn og unge, medvirkning og levekår, bl.a. gode levevilkår og trygge bomiljøer 
gjennom lekearealer etc. Involvere barn og unges eller deres representanter.  
- estetisk utforming; landskapshensyn og god byggeskikk 
- universell utforming. Reguleringsplanen bør sette tydelige krav til universell 
utforming.  
- grønnstruktur; biologisk mangfold, vern av naturmiljø og skaper kvaliteter i 
landskapet etc.Grønne områder skaper trivsel og er en del av stedsidentiteten.  
- Naturmangfold: viser til naturmangfoldloven kapittel II og §§7-12.  
- Samfunnssikkerhet; områder må vurderes mhp. sikkerhet, f.eks. grunnforhold. Egne 
risiko- og sårbarhetsanalyser kan være et egnet redskap i risikoområder.  
- Støy, jfr. veileder T-1442/2012.  
- Forurensning; behovet for undersøkelser av grunnen må vurderes, jfr. kap.2 i 
forurensningsforskriften.  
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- Klima og energi; det skal tas klimahensyn gjennom gode løsninger for 
energiforsyning og transport, jfr. RPR for areal- og transportplanlegging.  
- Kartfremstilling skal være i tråd med regelverket.  

 
 
3. Norges vassdrags- og energidirektoratet, 22.01.2013 
a. Grunnforhold er nevnt som eget utredningstema under punkt 5.2.2 i forslag til planprogram 
for planarbeidet, hvilket NVE anser som veldig bra.  
b. Marine avsetninger og kvikkleire: Aremark kommune er ikke kartlagt ifht. kvikkleireskred. 
NGU’s løsmassekart viser at deler av planområdet ligger i et område med tykke marine 
avsetninger. Før det planlegges byggetiltak i slike områder må det dokumenteres at grunnen 
er stabil eller lar seg stabilisere. Om det avdekkes kvikkleire i området, må geoteknisk 
ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen, utløpsområde for skred, stabiliteten i området og 
nødvendige sikringstiltak i henhold til NVE’s retningslinjer ”Flaum- og skredfare i 
arealplanar (NVE 2/2011), jfr. TEK 10 §7-3. I planen må de vurderinger som er gjort, framgå. 
I områder med kvikkleire vil endringer i massebalansen kunne føre til økt fare for skred.  
c. Flom er en del av ROS-analysen, og NVE anbefaler at effekter av forventede 
klimaendringer tas med i vurderingene. Ekstremsituasjoner kan forventes med nedbør 
hyppigere enn før. 
d. NVE ber om at hensynet til skred bli ivaretatt i tråd med NVE 2/2011.  
e. Vassdrag: Om planen kommer i berøring med vassdrag anbefaler NVE at bevaring av 
kantvegetasjon langs vassdrag samt bredden av kantsone nevnes i reguleringsbestemmelsene, 
evt. reetablering av kantsone, jfr. vannressurslovens §11. Inngrep i vannstrengen bør søkes 
utført så skånsomt som mulig. Dette gjelder også bekker. NVE mener i prinsippet at bekker 
bør være åpne og føle sitt naturlige løp. Dette begrunnes med: 

 biologisk mangfold 
 bekkedrag skaper variasjon i landskapet 
 naturopplevelser 
 åpne bekker bidrar til redusert forurensning nedstrøms 
 åpne bekker gir ofte mindre fare for flomskader enn ved lukking 

Dersom det vurderes større terrenginngrep som vil berøre vassdrag, skal det vurderes etter 
vannressurslovens §8 og §20 om konsesjonsplikt.  
f. Overvann: Utbygging gir ofte store arealer med tette flater som økte mengder overvann og 
rask avrenning. Dette kan gi økt risiko for flom. NVE mener det bør redegjøres for løsninger 
for lokal overvannhåndtering og tilpasning til framtidige klimaendringer.  
g. Vassdragsmiljø bør være et eget tema i planprogrammet.   
 
4. Knut Fladeby, 14.01.2013 
a. Han er grunneier av eiendom gbnr. 24/1. Han har i et vedlegg til innspillet markert områder 
på begge sider av fv. 21 syd for bensinstasjonen og Joker som kan bygges ut for boliger. Det 
østlige området kan sees i sammenheng med regulering av naboeiendommer NØ for markert 
felt.  
b. Grunneier ønsker sterkt at området kalt Fladebyneset skal bli tatt ut av planområdet, forblir 
urørt og er for rekreasjon og bevaring. En del av området er nøkkelbiotop i hht. skogsdrift/-
plan. 
 
5. Bjørge-Skaaraas & Co for Berit Rødseth, 15.01.2013 
a. Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co uttaler seg på vegne av grunneier Berit Rødseth. 
Hun eier eiendommene gbnr. 23/3 og 23/56.  
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b. Avgrensing av planområde og ønsket om mer tydelig sentrumsdannelse er selvmotsigende 
da planområdet er for stort. Befolkningsprognoser er viktig å starte med for å få realistiske 
måltall for en ønsket utvikling.  
c. Overordnende føringer: Viser til gjeldende fylkesplan, vedtatt 26.02.2009, stadfestet ved 
Kgl res. 11.03.2011. I denne planen ligger ingen konkret avgrensning av Fosby som tettsted, 
men det er gitt føringer for tettstedsutviklingen – viser til fylkesplanens del 2 side 29 der 
grensesetting omtales. Viser til samme plan side 19: ”vern av dyrket mark ved mer kompakt 
by- og tettstedsutvikling”. Krav om vern av arealressursene fremgår også av brev fra 
Miljødepartementets og Landbruksdepartementets brev til kommunene av 19.11.2010 der det 
påpekes at kommunene har et ansvar for jordressursene. Overordnede krav som stilles til 
forsvarlig arealforvaltning, er ikke i samsvar med å definere 1,2 km² i Aremark med større 
sammenhengende dyrka og dyrkbar mark som sentrumsområde for utbygging.  
d. Jordvern: Betydelige deler av Fosby Vestre er tidligere gått med til sentrumsutvikling, 
boligbygging, veier etc. På bakgrunn av overordnede føringer om jordvern, kreves derfor: 

 At omfanget av planområdet reduseres 
 At den vesentligste del av dyrka mark i området vernes 
 At det ved avgrensning mellom den del som skal vernes og den 

del som skal utbygges, avsettes buffersoner/beplantningsbelter 
e. Om stedsanalysen fra TransInForm : Skal et planarbeid ha mulighet for å lykkes, er det en 
forutsetning at den støttes av de grunneiere som blir berørt. Grunneier ønsker å bevare sin 
eiendom som landbrukseiendom. Det oppleves spesielt at gruppen bak Trans-InForm’s 
stedsanalyse ønsker å omdisponere grunneiers arealer til hotell- og konferansesenter uten at 
grunneier har fått uttale seg i forkant eller har blitt kontaktet. Grunneier reagerer av samme 
grunn på planene om gang- og sykkelveier i tilknytning til hennes landbruksarealer. Grunneier 
synes videre det er spesielt at elgfestivalen foreslås inn i sentrumsområdene da festivalen 
medfører en del støy ut i sene kvelds- og nattetimer.  
f. Områder for eventuell utbygging: Grunneierne nærmest sentrum i syd har samordnet forslag 
til områder som kan benyttes til utbygging. Rødseth sine synspunkter for sin egen eiendom er 
lagt ved innspillet. Områdene som kan drøftes på hennes eiendom, er rett øst for banken, et 
mindre skogområde mellom boligfeltene Lillebyåsen og Lillebyfeltet og et mindre jorde rett 
syd for bensinstasjonen. Videre er friluftsområdet foreslått med en eventuell brygge vest i 
friluftsområdet samt en tursti mellom friluftsområdet og pumpestasjonen NØ for 
friluftsområdet.  
g. Kommentarer til konkrete forslag til utbygging :  

 Ny gang- og sykkelvei langs vassdraget: Ser ikke behovet for befolkningen og 
ønsker ikke å stenge sin eiendom ute fra sjøen. Grunneier motsetter seg 
forslaget.  

 Tverrgående forbindelser inn ved gårdstunet frem til ny gang- og sykkelveg 
langs sjøen: Grunneier motsetter seg dette på grunn av landbruksdrift på 
eiendommen og beboere og næringsaktivitet i og rundt gårdstunet.  

h. Om fremlagte planer for utbygging: Fosby Vestre er en etablert redskapspark, verksted og 
korntørkeanlegg som i dag drives av Mark Agro ANS. Grunneier på Fosby Vestre er deleier i 
selskapet. Selskapet ivaretar driften på Fosby og familiens gård i Marker. Dessuten drives 
entreprenørvirksomhet for bøndene i Aremark og nabokommunene.  Blir planforslaget 
vedtatt, vurderer familien det som vanskelig å drive virksomheten videre. Virksomheten vil 
fort komme i konflikt med planlagt ferdsel i og over gården. Dessuten er det jo planlagt 
utvidelse av arealer rundt rådhuset og inn på jordet som vil bli berørt av virksomheten fra 
korntørkingen. Dersom planene for utbygging vedtas som berører Fosby Vestre, legges et 
tyngende bånd på bruken av eiendommen. Det blir vanskelig å drive landbruksvirksomhet på 
gården. Gjennom innspill til alternative arealer som kan egne seg til både boligbygging og sti 



 6

langs vannet, ønsker grunneier å imøtekomme kommunens behov. Grunneiers forslag til 
utbygging/tilrettelegging på sin eiendom betinger at kommunens foreslåtte arealer utgår. 
Grunneier vil gjerne drøfte videre planmessig bearbeidelse innenfor de områder som er 
skissert i innspillet vedlagte kart.  
 
6. Heidi og Thomas Glimsdal, 14.01.2013 
a. Grunneier av eiendom gbnr. 23/1 og 23/3. Glimsdal ønsker at regulering for utbygging 
begrenses til tre felter (9 mål dyrka mark+skog og to skogområder) på sin eiendom forutsatt at 
annen dyrka mark på deres eiendom gbnr. 23/1 ikke blir berørt for utbygging/fortetting. De tre 
feltene er avmerket på kart vedlagt innspillet.   
 
7. Aremark Næringsforum, 11.01.2013 
a. Utvidelse av boligfeltet på Fladebyåsen, både med store enebolig og mindre billige enheter 
i rekke. Minimum 50 boenheter. Nytt boligfelt må også omfatte områder for ballspill og lek. 
Driftes av en grunneierforening.  
b. Øke tilgjengeligheten til Aremarksjøen flest mulig steder: gangvei/sti langs sjøen til 
Strømsfoss, stier fra fv. 21 og ned til sjøen, brygger med anløp for Turisten og lokale 
fritidsbåter. Alle i Aremark burde ha bryggeplass i nærheten av der de bor.  
c. Landsbytorg istdf. handlegate. Torg utenfor plassen ved banken, bør ha sentral plass i 
utvikling av sentrum.  
d. Furulund. I dag kafe – og restaurant – tilbudet må utvides til også overnatting. Viktig å 
sikre en bærekraftig drift av Furulund. Dessuten kan flere brukere støtte oppunder bruk av 
svømmehallen og idrettshallen. Utleiehytter kan reguleres mellom Furulund og sjøen. Samlet 
vil det kunne bli spennende med overnatting, bespisning og tilgang til svømme- og idrettshall 
og konferansesal.  
 
8. Statens vegvesen, 14.01.2013 
a. Fylkesvei 21 er klassifisert som regional hovedveg i Regional transportplan (RTP), og er en 
del av det overordnede transportnettet i Østfold. Disse veiene har den største andelen lange 
reiser (> 50 km). Det er viktig å ivareta transportstandard og god fremkommelighet på fv. 21. 
Årsdøgntrafikken på Fv. 21 er 1300, og andelen tungtrafikk er 11%. Det er gang- og 
sykkelvei langs fv. 21 i hele planområdet. Det er svært få trafikkulykker på strekningen.  
b. Fylkesvei 863 er klassifisert som lokal hovedveg i RTP mellom kryssene med fv. 21 og fv. 
864. Vegen har en viktig lokal, men også en viss regional funksjon. Disse vegene har også en 
andel lange reiser. ÅDT ved Fosby er 1300, og andelen tungtrafikk er 10%.  
c. Om fartsgrenser: Vi ser det som uaktuelt å redusere fartsgrensen på fv. 21 da det er viktig å 
sikre god fremkommelighet på fylkesvegen. I tillegg fremstår ikke Fosby i dag som 
tettbebygd strøk som kvalifiserer til å redusere fartsgrensen til 50 km/t. Det foregår en 
vurdering av forlengelse av 60- sonen sørover.  
d. Viktige håndbøker og kriterier for tiltak på vei: fartsgrensekriteriene, håndbok 270 
Gangfeltkriterier og håndbok 72 Fartsdempende tiltak. Det oppfordres til at disse blir lagt til 
grunn for planarbeidet.  
 
 
9. Aremark Bondelag, datert 14,01,2013 
a. I planområdet er det ca. 200 dekar dyrka mark (korn og gras) på eiendommene til Glimsdal 
og Rødseth. De mener det er unødvendig å nedbygge gode jordbruksarealer.  
b. De ønskede boligarealer: mellom Fladebyåsen og bensinstasjonen, og øst for fv. østover 
mot Arebekken 
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c. De ser ikke behovet for en regulering av denne størrelse som i tillegg bygger ned dyrka 
mark.  
d. Jordbruksarealet mellom Lillebyåsen og Lillebyfeltet bør bevares. Kommunen bør heller 
utnytte og utfylle de tidligere uregulerte områdene i tilknytning til Lillebyåsen. 
 
 
10. Norsk maritimt museum, datert 21.12.2012 
a. NMM er kulturvernets landsdelsinstitusjon for forvaltning av kulturminner under vann i 
Sør-Norge, jfr. Lov om kulturminner.  
b. Planen omfatter store deler av Aremarksjøen. Museet kjenner ikke til kulturminner under  
vann i planområdet, men området har potensiale for slike kulturminner knyttet til bruken av 
vassdraget hele året. NMM krever derfor ved utarbeiding av reguleringsplan å foreta en 
marinarkeologisk registrering i planområdet. Tiltakshaver plikter å dekke kostnadene for 
arkeologiske undersøkelser, jfr. kml §10. Feltarbeidet vil trolig ha 1-2 dagers omfang.  
 
ANDRE INNSPILL OG RESULTATER FRA GRUPPEARBEID  
 
11. Internt innspill fra kommunens administrasjon 
a. Omlegging av veien som går langs Fosbyåsen boligfelt til barnehagen ved å benytte 
området hvor det tidligere stod en vaktmesterbolig. Årsaken er samlet belastning av flere 
brukere ved skolestart og vaktskifte på sykehjemmet om morgenen i området rundt 
sykehjemmet og SFO/skole. Området brukes både til skyss og parkering.  
 
12. Formannskapet i møte 11.01.2013 
 
Sentrum syd og langs vassdraget 

- Rive Fosby gamle skole for å skape et bedre sentrum 
- Ved banken: bygge opp lavt forretningsbygg mot fv. 863 
- Trekke et torg mot bekken nord for Joker, utvikle området langs bekken 
- Nytt boligfelt mellom Fladebyåsen og sentrum (II 
- Mellom vassdraget og sentrum: leiligheter i terasse, 2 etasjer 
- Utvikle marina, gjestehavn/brygge for småbåter i Meieribekken 
- Brygge for store båter nord på/for Fladebyneset 
- Brygge for store båter rett nord for utløpet til bekken 
- Gangvei til sentrum fra brygger ved Meieribekkens utløp 
- Gangvei fra Fladebyåsen langs sjøen til Skjæra friluftsområde 
- Småbåthavn ca halvveis mellom Fladebyneset og Meieribekkens utløp 
- Overnattingsmuligheter i skogen rett nord for Fladebyåsen boligfelt  
- Øvre del av jordet mellom vassdraget og sentrum syd + langs fv. 21: leiligheter og 

næring  
- Rundkjøring i krysset mellom fylkesveiene 
- Parkering øst for banken øst for høyspentlinja 
- På jordet mellom grustaket og banken: leiligheter 
- Jordet rett SV for Lillebyåsen: Eneboliger/leiligheter 
- Utvide parkering fra dagens parkering rett syd for rådhuset 
- Servicenæring i området ved banken og på andre siden av fv. 

 
13. Plan- og utviklingsutvalget i møte 28.01.2013 
 
Ved/På Furulund: 
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- lekeplass ved Furulund 
- motell i tillegg til restaurant/kafe 
- kunne tilby overnatting  
- utleiehytter 
- bygge ny etasje over eksisterende bygg på Furulund med formål å tilby overnatting 

 
Friluftsområdet: 

- Brygge for Turisten++på langsiden i vestsiden (II) 
- gangvei fra turistbrygge gjennom friluftsområdet langs vassdraget og jordet (III) 
- turvei på sjøsiden av friluftsområdet 
- gangsti rundt friluftsområdet og rett over jordet i øst  
- Brygge for Turisten i eller rett syd for friluftsområdet  

 
Langs vassdraget: 

- Turløype fra neset vis a vis øya i friluftsområdet til Meieribekkens utløp evt avslutte 
den omtrent halvveis og ikke videre sørover 

- Badeplass vest for gårdstunet til Fosby Vestre  
 
Sentrum syd 

- Bygge ut boligfelt mellom Fladebyåsen og sentrum syd, B1 (II) 
- Leiligheter/boliger i BT1 
- Parkering øst for banken 
- Mudre/Åpne bekken? Åpne bekken for båttrafikk (III) 
- Forbindelse mellom nytt boligfelt, B1 og vassdraget 
- Leiligheter og parkering øst for banken på jordet, B2 
- Bankområdet: torg og næring 
- Leiligheter og næring mellom Meieribekken og rådhuset (øvre halvdel av jordet) og 

fv.  
- Rundkjøring i krysset mellom fv21 og 683? 
- Småbåthavn vest for vika ved utløpet til Meieribekken (III) 
- Småbåthavn og brygge for Turisten mellom utløp bekken og Fladebyneset 
- Gangvei/Turvei sjøsiden fra omtrent utløpet til Meieribekken til sjøsiden N for 

Fladebyneset 
- Parkering bak rådhuset 
- Boliger mellom Fladebyåsen og Meieribekken og sentrum (V) 
- Bolig/Forretning i området mellom grustaket og fv til syd for miljøstasjonen 
- Langs fv. f.o.m. rådhuset til forbi bensinstasjonen samt et stykke av jordet 

tilgrensende: Bygg med leiligheter og forretning, 2-3 etasjer 
- Mellom fv og grustaket: Forretningsbygg, parkering og boliger 
- Hele jordet Ø og SØ for banken: boliger/leiligheter 
- Firemannsboliger i boligfelt mellom sentrum og Fladebyåsen 
- Gangsti fra syd for bensinstasjon langs bekken s nordlige kant til Aremarksjøen og 

nordover ca. 100 m til en ny badeplass 
 
Reservearealer for boliger: 
Tre felt: nord for Lillebyåsen, øst for Fosbyåsen og eikeskogen mellom Lillebyfeltet og 
Lillebyåsen 
Generelle innspill: 
Båtutslipp 
Brygger for fastboende 
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FORUTSETNINGER FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER I AREMARK KOMMUNE  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 13/1462 /L80/ 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: LHB 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
18/13 Plan- og utviklingsutvalget 22.08.2013 
/ Kommunestyret  
 
Innstilling: 
Aremark kommunes forutsetninger for forhandlinger om og inngåelse av utbyggingsavtaler er 
følgende:  

1. Utbyggingsavtalene skal sikre gjennomføring av kommunale arealplaner. Utbyggingsavtaler 
skal omhandle at utbygger(e) eller grunneier(e) helt eller delvis skal bekoste tiltak som er 
nødvendige for gjennomføring av planvedtak.  

2. Utbyggingsavtale er aktuelt der det er sannsynlig at utbyggingsavtale vil være en   
forutsetning for utbygging. I Aremark kommune:  

a. I områder for utbygging som er kartfestet i arealdelen i kommuneplan eller 
kommunedelplan,  

b. For områder der det vedtas arealplaner som ikke inngår i planer nevnt i punkt 1. a over.   
3. Utbyggingsavtaler kan regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og 

nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig, samt at kommunen eller 
andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene.  

4. Utbyggingsavtaler kan videre gjelde opparbeiding, opprusting og drift/vedlikehold av teknisk 
og grønn infrastruktur, herunder veg, turvei, felles parkeringsanlegg, friområder, lekeområder, 
vann- og avløp, arealer for renovasjon, energiløsninger, velforeninger og annet gitt i vedtatt 
arealplan og tilhørende bestemmelser og i medhold av pbl §17-3.  

5. Tiltak som grunneier/utbygger skal helt eller delvis bekoste må stå i forhold til utbyggingens 
art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføring av planen og forpliktelser etter avtalen. 
Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning 
den aktuelle utbygging påfører kommunen. 

6. Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for 
gjennomføringen av planvedtak.  

7. Rådmannen vurderer spørsmålet om utbyggingsavtale i forbindelse med planmyndighetens 
kontakt med grunneier eller utbygger for planlegging av utbygging av et område eller et 
prosjekt. Øvrig saksbehandling følger pbl §17-4.   

 
 
Vedlegg: 
Høringsuttalelser 
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Saksopplysninger: 
Som følge av ulik praksis rundt inngåelse og bruk av utbyggingsavtaler ble Plan- og bygningsloven 
endret i 2005 til også å omfatte utbyggingsavtaler. Da hele loven ble revidert i 2008, inngikk reglene 
for utbyggingsavtaler i kapittel 17 i plan- og bygningsloven. Kommunal- og regionaldepartementet 
(KRD) utga en veileder for bruk av utbyggingsavtaler i 2006, og i 2007 utga KRD et vedlegg 2 til 
veilederen. Lovendringen medførte at hver kommune må gjøre et eget vedtak om rammer for bruk av 
utbyggingsavtaler i deres kommune før oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i enkeltsaker 
kan påbegynnes.  
 
I arbeidet med pågående arealplaner for Fossby er utbyggingsavtaler aktuelt. Rådmannen ønsker derfor 
et rammevedtak for bruk av utbyggingsavtaler for å kunne vurdere og bruke utbyggingsavtaler i bl.a. 
sentrum.  
 
Saken har vært på høring i perioden 20.juni-14.august, 2013. Det har ikke kommet vesentlige 
merknader.  
 
 
Vurdering: 
Aremark kommune har de siste årene hatt utbygging av flere hyttefelt. I pågående planprosesser for ny 
kommunedelplan og reguleringsplan for Fossby sentrum fremkommer at det er sannsynlig med bruk 
av utbyggingsavtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger for å sikre gjennomføring av 
planene. Det samme kan være aktuelt for utbygging av hyttefelt, næringsfelt o.a. i årene framover. 
Aremark kommune har hatt en blandet bruk av utbyggingsavtaler, et eksempel er utbygging av 
Fladebyåsen boligfelt.  
 
Kommunen har ikke lov til å starte forhandlinger om utbyggingsavtaler før kommunestyret har vedtatt 
et rammevedtak om forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler. I vedtaket skal det angis: 

- i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging 
- kommunens forventninger til utbyggingsavtaler i kommunen 

 
Før rammene for utbyggingsavtale vedtas, skal kommunen legge til rette for medvirkning av berørte 
grupper og interesser. Flere kommuner har lagt et forslag til rammevedtak for bruk av 
utbyggingsavtaler i deres kommune, ut på administrativ høring med påfølgende politisk behandling i 
det faste utvalget for plansaker som innstiller for endelig vedtak i kommunestyret.  
 
En utbvggingsavtale er (pbl §17-1):  
- en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område som har sitt 
grunnlag i kommunens planmyndighet etter pbl og som gjelder gjennomføringen av kommunal 
arealplan.  
 
En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til 
kommuneplan eller reguleringsplan. I de aller fleste tilfeller gjelder utbyggingsavtale for 
reguleringsplan, og utbyggingsavtalen gjelder en kostnadsfordeling mellom grunneier eller utbygger 
og kommunen.  
 
Utarbeidelse av utbyggingsavtale skal knyttes opp mot kommunen som planmyndighet.  
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Utbyggingsavtale kan knyttes til temaene: 

- Opparbeiding av teknisk infrastruktur  
- Opparbeiding eller vedlikehold av grøntområder  
- Boligpolitiske tiltak som for eksempel rekkefølge for utbygging  
- Andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av den aktuelle reguleringsplanen 

 
Teknisk infrastruktur kan også omfatte krav om energiløsninger dersom dette er gitt i vedtatt 
planbestemmelser.  
 
Utbyggingsavtaler kan ikke omfatte sosial infrastruktur (skole, helse og omsorg). Grunneier eller 
utbygger kan derfor ikke pålegges å finansiere offentlig eid eller drevet skoler, barnehager, sykehjem 
eller tilsvarende tjenester.  
 
Utbyggingsavtaler kan være aktuelt i en rekke plansituasjoner for bolig, næring, industri, hytte og 
turistutbygging, også i Aremark. Det er ønskelig med økt utbygging i kommunen i form av hytter og 
boliger samt en befolkningsøkning. Dette betyr at kommunen bør opptre ryddig i utbyggingssaker i 
forhold til hva kommunen kan bekoste og hva utbyggere/grunneiere selv må finansiere. Siden loven 
har blitt endret for å skape bedre forutsigbarhet og rimelighet for kostnadsfordeling for å gjennomføre 
arealplaner, anser rådmannen det riktig at kommunestyret vedtar forutsetninger om bruk av 
utbyggingsavtaler i Aremark kommune i tråd med plan- og bygningslovens kapittel 17. 
 
Det kan medføre fordeler for utbygger/grunneier å inngå utbyggingsavtale, for eksempel for å oppnå 
momsrefusjon.  
 
I vurdering av prosess og behov for utbyggingsavtale i hver utbyggingssak/reguleringsplan vil det 
være flere alternativ: 

1. Ikke nødvendig med utbyggingsavtale 
2. Avtale fremforhandles parallelt med arealplanarbeidet 
3. Avtale fremforhandles når planforslag har vært ute på offentlig ettersyn og høring 
4. Avtale fremforhandles i forbindelse med byggesak og gjennomføring av rekkefølgekrav i 

tidligere vedtatt plan 
 
Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler skal kunngjøres av kommunen. Dersom 
fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i §17-3 andre eller tredje ledd, skal 
forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. Vedtak om 
utbyggingsavtale skal kunngjøres. Disse reglene gjelder også ved endring av utbyggingsavtale. 
Kommunen kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale om et område før planen for området er vedtatt.  
 
I henhold til pbl §17-3 gjelder følgende: 
- avtaler kan regulere forhold som har med gjennomføring av bestemmelser gitt i arealdel av 
kommuneplan eller reguleringsplan 
- avtaler kan regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til 
bygningers utforming der det er hensiktsmessig, og at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å 
kjøpe en andel av boligene til markedspris.  
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- avtaler kan gå ut på at utbygger eller grunneier skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som 
er nødvendige for gjennomføring av planvedtak. Slike tiltak må stå i forhold til utbyggingens art og 
omfang og kommunens bidrag til gjennomføring av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene 
som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle 
utbygging påfører kommunen.  
- avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen 
av planvedtak.  
 
Utbyggingsavtaler kan ikke påklages.  
 
Konklusjon 
Rådmannen anser at bruk av utbyggingsavtaler er nødvendig i flere byggeområder i Aremark 
kommune. Det vil innebære vesentlig økonomisk belastning dersom kommunen skal påkoste teknisk 
og grønn infrastruktur i utbyggingsområder selv. Det er videre naturlig at utbyggere eller grunneiere 
bekoster dette helt eller delvis selv. Bruk av utbyggingsavtaler gir en god forutsigbarhet for 
utbygger/grunneiere og kommunen vedrørende økonomiske investeringer og vedlikehold for 
gjennomføring av reguleringsplaner.  
 
Det må i hver aktuelle utbygging utøves faglig skjønn for innhold i og utforming av utbyggingsavtale. 
Hovedprinsippet som bør følges er et selvkostprinsipp ved at utbygger bekoster nødvendig teknisk og 
grønn infrastruktur for det aktuelle området, eventuelt at flere grunneiere deler disse etter areal eller 
grad av utbygging. Det kan videre også søkes finansiering fra andre kilder f.eks. prosjektmidler og 
sponsorer.  
 
 
 
Vurdering: 
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MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK - RIVING AV FOSBY SKOLE  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 13/1515 614// 
 
Sektor: RÅDMANN        
 
Saksbehandler: JFO 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
19/13 Plan- og utviklingsutvalget 22.08.2013 
/ Formannskapet  
 
Innstilling: 
 
 
Det iverksettes ikke et midlertidig forbud mot tiltak etter Pbl. 13-1, 2. ledd som omfatter rivning eller 
oppføring av bygninger innenfor planområdet til kommunedelplanen for Fossbyområdet.    
 
En rivning av Fosby skole antas ikke å vanskeliggjøre den kommende reguleringen av området. 
 
 
 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Kommunestyret fattet i møte 25. april d.å., sak 16/13 følgende vedtak: 
 

1. Fosby gamle skole rives.  Dette utføres som en brannøvelse.  Kostnader i forbindelse med 
rydding av branntomten som anslås til ca. kr. 150.000,- inkl. mva. dekkes av forsikringsoppgjør 
etter alternativ 5 i oversikt fra Protector forsikring som tilsvarer kr. 148.400,-. 

 
2. Kostnadene i forbindelse med rydding etter nedbrenning av Fosby gamle skole utgiftsføres på 

ansvar 1.3700.4336.325.  Forsikringsoppgjøret inntektsføres  på ansvar 1.7700.4336.325. 
 
Vurdering: 
Søknad om rivning av nevnte bygning er i Plan og bygningslovens § 1-6 definert som et tiltak som 
krever særskilt godkjenning dersom det ønskes iverksatt.  Det vises i denne forbindelse også til Pbl. § 
20-1 som omhandler tiltak som ikke kan utføres uten en særskilt tillatelse.  Bygningen er ikke oppført i 
Sefrak-registret. 
 
Fosby gamle skole er omfattet av det pågående arbeidet med å utarbeide en kommunedelplan for 
Fosbyområdet.  En eventuell rivning av bygningen må således vurderes i forhold til dette.  Plan og 
bygningslovens § 13-1  inneholder bestemmelser som kommer til anvendelse i denne saken.   
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Det uttales her at dersom kommunen finner at et område bør undergis ny planlegging kan det 
bestemmes at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § Pbl. 1-6 første og tredje ledd og 
andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før planspørsmålet er endelig 
avgjort.  Kommunen kan imidlertid samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis 
det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen.   
 
Som nevnt ovenfor er rivning av en bygning et av tiltakene som er oppført i Pbl. § 1-6 som omfatter 
søknadspliktige tiltak.  En eventuell tillatelse til rivning av bygningen skal vurderes i forhold til 
ovennevnte planbestemmelse.  I tillegg må en søknad om rivning være godkjent etter Pbl. 20-1 før 
tiltaket kan iverksettes. 
 
Ved en reguleringsprosess skal flere hensyn ivaretas og blant annet allmenne interesser vil bli vurdert 
av flere instanser både lokalt og regionalt.  Et eventuelt endrings- eller rivningsforbud for Fosby gamle 
skole må vurderes opp mot bygningsmiljøet på stedet, og om en rivning av bygningen vil 
vanskeliggjøre en gjennomføring av en kommunedelplan og senere detaljregulering av området og de 
intensjoner for arealanvendelse som slike planer kan komme til å inneholde. 
 
I planprogrammet for kommunedelplan og detaljregulering er det blant annet nevnt at en rivning av 
Fosby gamle skole kan gi rom for en åpen plass eller et torv som kan være et samlingspunkt for 
publikum.  Kommunen har som bygningseier gjennom kommunestyrets vedtak av 25. april d.å., sak 
16/13 vedtatt å rive bygningen.  Dette ønsket må således vurderes opp mot intensjonene i 
planprogrammet for kommunedelplanen og handlingsrom for en senere detaljregulering av 
Fosbyområdet. 
 
Rådmannen foreslår ut fra en samlet vurdering av ovennevnte forhold at kommunen som 
forvaltningsmyndighet av nevnte bestemmelser om midlertidig forbud mot tiltak i et område som 
undergis regulering etter Pbl. § 13-1, 2. ledd ikke iverksetter et forbud mot tiltak om omfatter rivning 
eller oppføring av bygninger innenfor kommunedelplanens planområde.   En rivning av Fosby skole 
antas ikke å vanskeliggjøre den kommende reguleringen av området. 
 
Det må som nevnt ovenfor gis en særskilt tillatelse til en rivning av bygningen.  Dette kan gjøres som 
et administrativt vedtak i henhold til kommunens delegeringsreglement. 
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SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR 37 BNR 8 LUNDSNESET  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 13/1430 // 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: KOB 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
20/13 Plan- og utviklingsutvalget 22.08.2013 
 
Innstilling: 

1. I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003 gir Aremark kommune Ole Anker - 
Rasch konsesjon for erverv av eiendommen Lundsneset, G.nr. 37  B.nr. 8. 
 

2. Vedtaket har hjemmel i Konsesjonslovens § 1. 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om konsesjon 
2. Salgsoppgave 
3. Karter 

 
 
Saksopplysninger: 
Konsesjonssøker er Ole Anker – Rasch, Dr. Holmsvei 11, 0787 Oslo. 
 
Søknaden gjelder konsesjon på eiendommen Lundsneset, G.nr. 37 B.nr. 8 i Aremark kommune. 
 
Selger er Statsskog SF v/ Kjetil Syrstad, Pb. 63 Sentrum, 7801 Namsos. 
 
Lundsneset er på 9777 dekar skog, myr og vann. Hele eiendommen er båndlagt som Naturreservat 
etter lov om Naturvern. Eiendommen ligger langs svenskegrensen og nordøst for Søndre Boksjø. Hele 
eiendommen ligger i Aremark kommune, og er en del av Lundsneset Naturreservat som også ligger 
med betydelige arealer i Halden kommune. Eiendommen har i nord felles grense med søkers eiendom 
Holmgill , Gnr. 37 Bnr. 1 m.fl..  Søkers nabo-eiendommer er på litt over 19 000 dekar, i all hovedsak 
skogarealer. Rundt hovedbølet på Holmgill er det ca 147 dekar fulldyrket jord. 
 
Kjøpesummen på eiendommen oppgis å være kr. 3.500.000,- 
 
På eiendommen medfølger det 2 skogshusvær. Budalsvika og Petersborg, begge med uthus. 
Budalsvika ligger helt inn mot svenskegrensen i sørøst. Hytta her er leid ut frem til 1.mars 2020. 
Petersborg ligger nord på eiendommen og har vært brukt til utleie frem til 2010. 
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Budalsvika fremstår som godt vedlikeholdt. Tunet består av hytte i 2 plan med 3 soverom, uthus med 
ett soverom, vedbod og utedo. 
 
Petersborg har enkel standard. Hytta inneholder stue med køyer og kjøkkenkrok, vindfang og bod. 
Uthus med vedlager og utedo.  
 
Jakt- og fiskeretter på eiendommen er tilgjengelig for kjøper i 2014. Inntektene fra 2013 tilfaller 
kjøper. 
 
Fallretten leies av Haldenvassdragets Brukseierforening. 
 
Eiendommen inngår også i verneplanen for Tista og Enningdalselva 
 
 
 
Relevante bestemmelser: 

- Lov om konsesjon 2003 nr 98 ved erverv av fast eiendom. 
- Lov om jord (Jordloven). 
- Rundskriv M-1/2010 

 
Dersom kommunen mener det kan oppnås vesentlig bedre løsninger ved at eiendommen overtas av en 
annen enn konsesjonssøker, skal det gis varsel om konsesjonsbehandling til andre aktuelle kjøpere. Det 
er ikke sendt ut konsesjonsvarsel i saken. 
 
Aremark kommune, Plan- og utviklingsutvalget, har avgjørelsesmyndighet i slike saker. 
 
 
 
Vurdering: 
Saken går etter lov av 28.november 2003 nr 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom 
(Konsesjonsloven). Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å 
oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 
gagnlig for samfunnet, jfr konsesjonslovens § 1. Loven er et redskap som bygger opp om 
samfunnspolitiske mål. Bestemmelsen gir en vid ramme for hvilke hensynsom kan trekkes inn. Loven 
selv nevner uttrykkelig følgende punkter: 
 

1. Fremtidige generasjoners behov 
2. Landbruksnæringen 
3. Behov for utbyggingsgrunn 
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 
5. Hensynet til bosettingen 

 
Konsesjonslovens § 9 sier hvilke forhold det skal legges vekt på ved vurdering av konsesjon for kjøp 
av landbrukseiendom. Det skal særlig tas hensyn til at den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig 
forsvarlig prisutvikling, at ervervet gir en driftsmessig god løsning, at erververen ansees skikket til å 
drive eiendommen og at erververen vil ta fast bopel på eiendommen for selv å drive den. Det skal også 
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tas særlig hensyn til om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
Imidlertid skal disse momentene først vurderes når eiendommen faller inn under definisjonen av 
landbrukseiendom. 
 
Rundskriv M-1/2010 sier blant annet: ”Retningslinjene for vurdering av priser på 
landbrukseiendommer ved konsesjon gjelder erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål. 
For at retningslinjene skal komme til anvendelse, legger departementet til grunn at bebygde 
eiendommer må oppfylle arealgrensene i konsesjonslovens § 5, annet ledd. Det skal ikke lenger foretas 
en helhetsvurdering av om eiendommen kan gi grunnlag for drift og utnytting av næringsmessig 
karakter.”   
 
For at retningslinjene for prisregulering skal komme til anvendelse, må eiendommen enten ha 25 dekar 
fulldyrka/overflatedyrket jord eller mer enn 500 dekar produktiv skog. Det vurderes at eiendommen 
ikke vil gi en avkastning lik disse arealene siden eiendommen er båndlagt etter lov om Naturvern, som 
et naturreservat, derfor vil ikke Konsesjonslovens § 9 komme til anvendelse i denne saken.  
 
Så lenge man i denne saken ikke omfattes av konsesjonslovens priskontroll, er det tvilsomt om det 
forefinnes andre aktuelle kjøpere som vil gi en vesentlig bedre løsning. 
 
Bosettingshensynet er irrelevant i denne saken siden konsesjonseiendommen ikke er bebygd med 
helårsbolig. Det er derfor ikke aktuelt med vilkår om bosetting. 
 
 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at det gis konsesjon på eiendommen som omsøkt.   
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR INNGLASSET MELLOMGANG PÅ FRITIDSBOLIG. 
GNR 32 BNR 15 - MO HYTTEFELT. 
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 12/456 // 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: FLI 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
21/13 Plan- og utviklingsutvalget 22.08.2013 
 
Innstilling: 
 

1. Det gis ikke dispensasjon fra tillatt fasadelengde og bruksareal i regulerings-bestemmelsene 
for Moe hyttefelt 2007, dette for utført tiltak hvor hytta får 21 m fasadelengde og over 107 
kvm bruksareal BRA.  

2. Det oppførte glassmellombygget, både tak og vegger må fjernes i sin helhet.  
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad om dispensasjon datert 06.05.2013. 
Bilder av mellombygget. 
Situasjonskart/flyfoto i 1:1000. 
Reguleringsplan for Moe med bestemmelser, 2007. 
Oversiktskart 1:5000 
 
 
Sammendrag: 
 
I forbindelse med søknad om tillatelse for å beholde ett tidligere oppført tilbygg mellom hytte og 
uthus, søkes det om dispensasjon for å overskride de generelle bestemmelsene for fritidsbebyggelse i 
Aremark, dvs for ett samlet bruksareal over 95 kvm og for en fasadelengdelengde på over 10 m.  
Saken fremmes for plan og utviklingsutvalget med forslag om at det ikke gis dispensasjon og at tiltaket 
må fjernes.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Kommunen har søknad fra Torkhildsen for dispensasjon fra den nye reguleringsplan for Mo hyttefelt i 
forbindelse med søknad for å beholde ett tidligere oppført mellom bygg av glass som sammenbygger 
fritidsbolig og uthus/anneks.  
 



 Sak 21/13 
 

  
 

Kommunen har i skriv datert 07.12.2012 bedt eier av fritidseiendommen om å sendes inn søknad for å 
beholde ett mellombygg i glass. Dette ble oppført for flere år siden i den tru av det var fritatt søknad. 
Når tiltaket ikke er ihht til dagens reguleringsplan som er vedtatt etter tiltaket ble utført, må det gis en 
dispensasjon for at tiltaket kan beholdes.    
 
Tiltaket ble oppført før reguleringsplanen var godkjent. Det ble klaret for levegger i glass på hver side 
av kommunen, men tiltakshaver bygget glasstak over og tiltaket er dermed ett søknadspliktig tiltak.  
 
Tiltaket fører til sammenbygging av uthus/bod og tilhørende fritidsbolig. Selv om det nye rommet blir 
uoppvarmet og har glassvegger, anses det i forhold til plangrunnlaget å bli ett bygg.    
 
Tiltaket omfattes av reguleringsplan for Mo hyttefelt 2007 (rev. 2010).  
Plankartet viser en regulert byggegrense mot vannet for nye hytter i vestveggen på de eksisterende. 
Grad av utnytting er 25 % BYA. 
Bestemmelsen til planen sier også bla. at maks mønehøyde er 5,5 m. Grunnmur kan maks. være 1 m 
høy, og i snitt maks 0,5 m.  
Det tillates hytte og uthus kan maks. ha ett bruksareal på 95 m2, og uthus kan maks. være 15 m2.  
Bygningen kan oppføres av tre og skal beises eller males i naturfarger. Bestemmelsene for farger 
gjelder også for vinduer, vindskier, listverk, tak og grunnmur. Lyse farger og kontrastfarger 
godkjennes ikke.  
Fasadelengder bør ikke overstige 10 meter. Tilbygg og uthus bør legges parallelt med eller vekk fra 
vassdraget.  
Taktekking skal utføres som torvtak og eller med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning.  
Alle terrenginngrep skal tilplantes med stedegen vegetasjon og i ubebygde områder skal opprinnelig 
vegetasjon og terreng bevares. Vegetasjon i strandsonen og store furutrær og skjørtegraner skal søkes 
bevart.  
 
Plangrunnlaget før regulering var byggeområde for fritidsbebyggelse og bestemmelsene til arealdelen 
var da gjeldende. Bestemmelsene var da vedr. arealbegrensningen 95 kvm som i den nye planen. 
Fasadelengen er i bestemmelsene til arealdelen er også 10 m.  
 
 
Det er sendt nabovarsel og det foreligger ingen merknader.  
 
 
Tilbygget utgjør ca 15-20 kvm, det er i yttermål ihht søknad 18,75 kvm og innvendig grunnflate 27 
kvm bruksareal. 
Hytta har ifølge tiltakshaver ett bruksareal (BRA) på ca 94 m2 og ett bebygd areal (BYA) på 115 m2. 
Hoveddelen av hytta har en lengde på 10 m, og med tilbygg og bod blir fasadelengden 22 m.  
 
Søknad om dispensasjon datert 06.05.2013: 
Tiltakshaver beklager at det søkes i ettertid om om tiltaket. Hytta var ferdig i 2001 of uthuset i 2003. 
Det ble samtid anlagt uteplass med glassvegger og glasstak. 
Det ble klarert med myndigheten på den tid at det kunne settes opp levegger. I god tro ble det laget 
glassvegger og glasstak. 
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Glasshuset har dagslys og lunt sted å være sene sommerkvelder somfamilien har hatt glede av i mange 
år, og om vinteren med kuldegrader. 
Bruksarealet ble på 107 kvm som er i overkant av det reg.plan tillater. Total fasadelengde er 20,7 m, 
noe som i likhet med andre hytter på feltet overstiger 10 m. Tomteutnyttelsen er under 25 %. 
Naboer er varslet og det håpes på vellvillighet  fra kommunen og det imøteses ett positivt svar.  
 
Kopi av dispensasjonssøknaden er vedlagt saken.  
  
 
Vurdering: 
 
Når hytta ble sammenbygget med uthuset fikk den fasadelengde på 21 m, som er dobbelt så lang som 
det planbestemmelsen sier at fasadelengden ikke bør overstige, dvs 10 m.  
 
Ett lukket mellombygg med tak og innvendig takhøyde over 1,9 m får målbart bruksareal, og dette vil 
overstige 95 kvm. Fritidsboligen har idag med mellombygget ett bruksareal på minst 107 kvm  
Dett vil reduseres til under 95 kvm når mellombygget fjernes, 66 og 15 er 81 kvm 
  
Fritidsboligen med det oppførte glassmellombygget anses å ha en brukbar arkitektur og utførelse. 
Nyttighet av takoverbygg som gir tørrsone. Det foreligger tillatelse til oppføring av bod og ytterkanten 
av bebyggelsen berøres ikke. 
 
Endringen av plangrunnlaget anses ikke å ha stor betydning, retningslinjene i arealdelen sier også at 
maksimal fasadelengde ikke bør overstige 10 m. Gjeldende plangrunnlag ved søknadstidspunktet er 
gjeldende får søknad og ikke når tiltaket ble utført.  
 
Reguleringsplan for Mo ble vedtatt i 2009 og det er uheldig å dispensere fra nyere planer.  
Kommunen anser at sammenbygging fører til at tillatt fasadelengde overskrides og at 10 m er for mye 
til at det kan gis dispensasjon. Over 20 m lange hytter bør unngås, dette særlig når de er synlige fra 
Haldenvassdraget.    
 
 
Når tiltaket ble oppført uten søknad eller tillatelse fra kommunen må tiltakshaver fjerne tiltaket hvis 
det ikke er i samsvar med plangrunnlaget og det ikke foreligger gyldig dispensasjon fra planen.    
 
 
 
Søknad om dispensasjon fra tillatt fasadelengde og bruksareal avslås, og tiltaket med både tak og 
vegger må fjernes i sin helhet.  
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEFORBUDET I 100 M SONEN FOR NY 
TILKOMSTVEI TIL HYTTE. GNR 32 BNR 5 - GROTLIA.  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 13/699 // 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: FLI 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
22/13 Plan- og utviklingsutvalget 22.08.2013 
 
Innstilling: 
 
Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100 m sonen/LNF sone for ny bilvei til fritidsbolig på gnr 
32 bnr 5 – Grotlia, avslås. Forutsetningene i §19 i plan- og bygningsloven for å gi dispensasjon 
foreligger ikke.  
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad om dispensasjon datert 25.02.2013 med kart 1:2500. 
Tilleggsopplysninger fra tiltakshaver datert 08.08.2013.  
Høringsuttalelse fra Miljøvernavdelingen datert 05.06.2013. 
Høringsuttalelse fra Østfold Fylkeskommune 14.05.13. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Eiendom:  Gnr 32 bnr 5, (fnr 1 fritidsbolig Grotlia). 
Tiltakshaver:  Steinar Gjersengen, 1785 Halden. 
  
Kommunen har mottatt søknad om dispensasjon datert 25.02.2013 for bygging av vei til eksisterende 
fritidsbolig i LNF-/ 100 m sone ved Aspern. 
 
Tiltaket befinner seg på landbrukseiendommen, Gromål gnr 32 bnr 5 som er på 518050 kvm. 
 
Fritidsboligen befinner seg helt i vannkanten på Aspern, og ny vei ønskes anlagt fra eksisterende 
snuplass og vei fra fylkesveien Fosby-Bjørkebekk ved Grotmål. 
 
Veien blir ca 60-70 m og det er relativt langt og bratt ned mot vannet der hytta befinner seg. 
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Det er i dag store og gamle trær ved vannet og områdene der ny vei søkes oppført.  
 
Kommuneplanens arealdel viser området som LNF sone (landbruk-, natur- og friluftsområde), og  
hytta er i 100 m sonen langs Haldenvassdraget. 
I området der er mer en 100 m fra vannet er det områder for spredt boligbygging.  
 
I LNF områder kan tiltak innen landbruksbegrepet være tillatt, men ikke ny vei til hytte.  
 
Tiltaket er dermed avhengig av dispensasjon for å kunne utføres. 
 
 
Søker Steinar Gjersengen sier bla i sin dispensasjonssøknad datert 25.02.2013, at de søker om ny vei 
til fritidsbolig. Søknaden har en helsemessig begrunnelse, det er en bakke ned til hytta.  
Mulighet for adkomst for slamtømmebil er en begrunnelse i søknaden. 
  
Det er ikke sendt nabovarsel for dispensasjon og det er ingen utenom grunneier der veien søkes bygd, 
som blir berørt av tiltaket. Tillatelse fra eier er et privatrettslig forhold, jfr plan- og bygningsloven § 
21-6. I utgangspunktet skal ikke bygningsmyndighetene ta stilling til privatrettslige forhold.  
 
 
Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF sone er sendt på høring 07.05.2013. 
 
Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen sier i sin høringsuttalelse datert 05.06.2013 ref 2013/3379 
421.3 OMA, at de fraråder en dispensasjon. De sier bla at dersom det skal gis dispensasjon i slike 
områder må denne medføre fordeler for ivaretakelse av allmennhetens interesser i strandsonen. Det er 
ett smalt belte mellom vann og dyrket mark der tiltaket vil befinne seg. Tiltaket vil privatisere 
strandsonen. Begrunnelsen i søknaden er av svært generell karakter, og en dispensasjon kan medføre 
en uheldig presedens.  
 
Østfold Fylkeskommune kulturminneseksjonen sier at det ikke er kjent automatisk fredete 
kulturminner innenfor tiltaksområdet. Planseksjonen har ikke vurdert tiltaket. 
 
 
I forhold til naturmangfoldsloven anses høringsinstansene delvis å ivareta dette. Området har store 
gamle furu og grantrær, som kan betraktes som sjeldne. 
  
 
Arealdelen skal legges til grunn slik at vern og bruk i utgangspunktet skal gjennomføres i samsvar med 
planen, og utgangspunktet er byggeforbud. Ny vei vil sette formålet i kommuneplanens arealdel 
vesentlig til side. Plan- og bygningslovens § 1-8 sier også bla at det skal tas særlige hensyn i100 m 
sonen.  
 
Tiltakshaver har i skriv datert 08.08.2013 kommet med tilleggsopplysninger etter mottak av 
høringsuttalelser. Det sies at hovedhensikten med veien er ikke å kjøre fram til hytten, men å komme 
ned den bratteste delen av terrenget. Trasevalget sies å gi minst mulig inngrep og bli minst synlig. 
Dagens parkeringsplass benyttes og veien blir kun til av- og påstigning for de som har behov. 
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Dagens utedo byttes ut med ett mer miljøvennlig lukket system og ny vei vil legge til rette for 
tømming av dette systemet. Veien vil ligge så langt fra vannet at den ikke gir noen begrensninger for 
allmenn ferdsel langs vannet, men gi allmennheten lettere tilgang til naturen. 
  
 
 
Vurdering: 
 
Bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 19 sier blant annet det ikke kan gis dispensasjon dersom 
hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter 
en samlet vurdering. Kommunen bør ikke dispensere hvis en statlig eller regional myndighet har uttalt 
seg negativt om dispensasjonssøknaden.  
 
Når Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen fraråder en dispensasjon legger administrasjonen dette til 
grunn. Tiltakshaver tilsvar anses ikke å inneholde momenter som gjør at saken ikke kan behandles på 
bakgrunn av høringsuttalelsene.    
 
Påvirkningen på vassdragsnær gammel barskog, uberørt terreng og andre allmenne interesser berøres 
med ny vei som omsøkt. Veien og veifylling/skjæring vil bli i en sterk helling helt inntil vannet og selv 
med skjermende trær vil tiltaket være negativt for vassdraget. Bruk av bil i dette området kan lett 
forstyrre og påvirke vassdraget.    
 
Tiltaket er på landbrukseiendom, men veien vil ikke ha noen nytte til skogbruk.  
 
 
Presedensvirkningen har betydning for forslaget til vedtak, ved å gi dispensasjon for vei til hytte i LNF 
sonen, i forhold til begrunnelsen i søknaden, vil byggeforbudet reduseres i virkning og det kan bli 
enklere å få dispensasjon for nye tiltak.       
 
 
 
Konklusjon:    
 
Kravene i plan- og bygningslovens § 19 for å gi dispensasjon foreligger ikke, og det gis ikke 
dispensasjon fra byggeforbudet langs vassdrag. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEFORBUD I HUNDREMETERSONEN FOR 
TILBYGG AV FRITIDSBOLIG. GNR 58 BNR 3 - HELLEKROKEN - TROMOP. 
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 13/1435 // 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: FLI 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
23/13 Plan- og utviklingsutvalget 22.08.2013 
 
Innstilling: 
 

1. Det gis dispensasjon fra byggeforbudet i LNF område/100 m sonen for tilbygg av hytte ved 
Skodsbergsundet i Aremarksjøen. Det er følgende vilkår for dispensasjon: 
- Tilbygget eller terrasse må reduseres eller endres så bebyggelsen på eiendommen 

totalt ikke overstiger 95 kvm bebygd areal.   
- Hytta må ha en avdempet og stedstilpasset farge. 

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

3. Det må foreligge gyldig utslippstillatelse for å legge in 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 som helleristninger, keramikk,  
ansamlinger med kull, skjørbrent stein, flint etc., skal arbeidet straks stanses og 
Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kulturminneloven) § 8, annet ledd.  

 
 
Vedlegg: 
 
Oversiktskart 1:5000. 
Søknad om dispensasjon datert 23.05.2013. 
Situasjonskart 1:563. 
Høringsuttalelse fra Miljøvernavdelingen 08.07.2013. 
Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune 04.07.2013. 
Tegninger av hytta med nytt tilbygg.  
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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 vest for Skodsbergsundet. 
Rådmannen foreslår at det gis dispensasjon, men det er en forutsetning for dispensasjon at bebyggelsen 
på eiendommen ikke overstiger 95 kvm, og at hytta har en avdempet stedstilpasset farge.  
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Aremark kommune har mottatt søknad om dispensasjon for tilbygg av hytte beliggende i 100 m sonen 
ved Haldenvassdraget. 
 
Fritidsboligen utvides 2,1 m mot sørvest, dvs med 15 kvm og ny veranda på 29 kvm.  
Kommunen beregner hyttas grunnflate til 81 kvm med delvis overbygd veranda på 45 kvm. 
 
Liv og Kjell Høilund har i dispensasjonssøknad datert 23.05.2013, gitt en begrunnelse for tiltaket og 
angitt hvorfor det kan gis dispensasjon i dette tilfelle. 
 
Kommuneplanens arealdel viser området som LNF sone, (landbruk-, natur- og friluftsområde) og 
tiltaket er i 100 m sonen i Skodsbergsundet sør i Aremarksjøen. Lenger fra vannet er det område for 
spredt boligbebyggelse.  
 
Eiendommen er i 100 m sonen langs Haldenvassdraget, hvor kun evt. fasadeforandringer er tillatt. Tilbygg 
er derfor avhengig av dispensasjon fra byggeforbudet for å kunne oppføres.  
 
Dispensasjonssøknaden fra tiltakshaver og eier oppgir bla at de ønsker tilbygg for mer hensiktsmessig 
rominndeling og nytt soverom. Behov for renovering fører til at det ønskes å sette opp ett tilbygg 
samtidig. Tilbygget sies å ikke ha påvirkning på vassdrag eller ferdsel i omkringliggende områder.    
Hytta er under renovering pga fuktskader i gulv og ved renovering i sørvest ønskes samtidig å oppføre 
ett tilbygg. Tilbygget vil bety mye for trivsel og velvære, bla med nytt soverom. Lettere 
funksjonshemming av person i familien fører til ønske om ett toalettrom ved det nye soverommet. 
Søknaden viser at det er flere bygninger og fylkesvei mellom hytta og vannet. 
 
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. I 100 m sonen praktiseres 95 kvm bebygd areal 
som maksimum.  
 
 
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. 
Planseksjonen har pga ressurssituasjonen ingen uttalelse, og kulturminneseksjonen har ingen merknader. 
 
Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen sier i sitt skriv datert 08.07.2013 ref. 2013/4265 421.3 OMA at 
de ikke har noen innvendinger mot en evt. dispensasjon forutsatt at det settes vilkår vedrørende de 
elementer som nevnt i deres vurdering. 
De kan ikke se at det omsøkte tilbygg vil medføre ulemper for allmennhetens muligheter for bruk av 
strandsonen på stedet. Hovedveien og bygninger ligger mellom hytta og sjøen. 
Ved en eventuell dispensasjon vil vi anbefale at det settes vilkår vedrørende materialbruk, 
bygningsmessige arbeider og fargevalg slik at hytta ikke blir unødvendig fremtredende i landskapsbildet.  
 
 
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: 
 
Høringsuttalelsen fra Miljøvernavdelingen legges til grunn for forslag til vedtak. Det er ingen store 
bemerkninger til deres vurderinger, tiltaket er lite og området har flere boligbygninger. 
   
Ved at det settes krav til fargen på hyttebebyggelsen ikke kan være hvit, men ha en avdempet 
stedstilpasset farge, vil dette være positivt i forhold til allmenne interesser.  
 
Helsemessige og familiære årsaker er grunnlag for å gi dispensasjon.  
 
Kommuneplanens bestemmelser for fritidsbebyggelse som sier maks 95 kvm bruksareal må etterfølges 
og i 100 m sonen praktiseres 95 kvm bebygd areal. Før søknad om tiltak behandles må det sendes inn 
tegninger som viser at fritidsboligen med terrasse ikke overstiger 95 kvm bebygd areal. Alle 
bygningsdeler eller konstruksjoner som målt fra gjennomsnittlig terreng rundt konstruksjonen/delen er 
over 0,5 m, må medregnes som bebygd areal.  
 
Det må foreligge godkjent søknad om tiltak uten ansvarsrett før byggearbeider kan igangsettes.  
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Konklusjon: 
 
Rådmannen anser at det kan gis dispensasjon, det er få ulemper ved tiltaket. Ved å sette vilkår til at 
terrassen mot vest eller bygget må reduseres eller endres så hyttebebyggelsen etter tilbygg ikke får ett 
bebygd areal over 95 kvm, og hytta må ha avdempet stedstilpasset fargebruk uten lyse markerende 
farger, kan det gis dispensasjon.  
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV KLATRETÅRN PÅ KVERNMOEN 
LEIRSTED. GNR.37 BNR.56.  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 12/438 // 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: FLI 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
24/13 Plan- og utviklingsutvalget 22.08.2013 
 
Innstilling: 
 

1. Det gis dispensasjon fra plan og bygningslovens § 29-4 for oppføring av nytt klatretårn med 10 
m høyde uten hjemmel i plan. Det er ett vilkår for dispensasjon at tårnet får en farge som gjør 
det minst mulig synlig og fremtredende i terrenget.  

2. Det må foreligge godkjent søknad om tiltak, ihht pbl § 20-1 før byggearbeider kan igangsettes. 
Utvendig farge må fremgå av søknaden.  

 
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad om dispensasjon datert 20.01.2013. 
Søknad om forhåndsgodkjenning 22.11.2012.                                                                                Kart, 
tegninger og bilder.                                                                                                     Høringsuttalelse fra 
Miljøvernavdelingen 21.06.2013.                                                  Høringsuttalelse fra Østfold 
Fylkeskommune 17.06.2013. 

 

Saksopplysninger: 

Kommunen har mottatt søknad om forhåndsgodkjenning for klatretårn, og søknad om dispensasjon for 
å overskride lovens maksimums krav til høyde på bygningen uten annen hjemmel i godkjent 
reguleringsplan. 

Kvernmoen Leirsted ved Dag Lund  ønsker å oppføre ett klatretårn for brukere av leirstedet. Søknaden 
omfatter ikke økonomiske midler, men kun bygningstiltaket. 

Søknaden oppgir bla at det er ønske om utvikling av aktivitetstilbudet til leietagere. Det blir ett 
permanent klatretårn med rappeleringsvegg og to klatreruter.  
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Tårnet er i grunnflate 3 x 3 m, det er bygget av impregnert virke med platekledning med klatreklosser. 
To vegger er åpne og det er innvendig trapp. Øverst er det terrasse.  

Tiltaket omfattes av kommuneplanens arealdel og området vises somfriområde med grønn farge. 
Områdene på siden av friområdet er LNF med spredt boligbygging.  

 

Det er varslet naboer og det foreligger ingen merknader. 

 

Dispensasjonssøknad datert 20.01.2013 viser til tidligere søknad. Høyden på klatretårnet er ett resultat 
av tilsvarende tiltak andre steder og klatregruppens vurdering. 

Søknaden er sendt på høring 28.05.2013. 

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen sier at de overlater saken til de kommunale myndigheter som 
har best oversikt over forholdene på stedet. De anser at tiltaket ikke vil medføre ulemper for 
allmennhetens muligheter til friluftsliv. De anmoder kommunen å vurdere tiltakets eksponering i 
landskapet. De har ellers ingen innvendinger.  

Østfold Fylkeskommune har kun uttalelse fra kulturminneseksjonen, ikke fra plan- og miljøseksjonen 
pga ressurssituasjonen.  

Det er ikke kjent kulturminner i eller i nærheten av området, og det minnes om den vanlige 
varslingsplikten. 

Vurdering: 

Det anses at det kan gis dispensasjon fra den relativt lille overskridelse av høyde som bygninger kan ha 
uten hjemmel i plan, dvs 9 m mønehøyde, klatretårnet blir kun 1 m høyere, dvs 10 m.  

Tiltakets funksjon gjør at høyden har betydning og plasseringen nord for bygningen og inntil åsen ved 
hoppbakken bidrar til at det kan gis dispensasjon. 

Det må sendes inn søknad om tillatelse til tiltak ihht pbl § 20.1 men ansvarsrett, og denne må være 
godkjent av kommunen før byggearbeider kan igangsettes.  Riktige tegninger og farge må fremgå i 
søknaden.  

Det gis dispensasjon for ett klatretårn med en høyde på 10 m i uregulert friområde.  
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR NY PARKERINGSPLASS PÅ KVÆRNMOEN 
LEIRPLASS GNR.37 BNR.56  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 12/439 // 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: FLI 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
25/13 Plan- og utviklingsutvalget 22.08.2013 
 
Innstilling: 
 

5. Det gis dispensasjon fra byggeforbudet i LNF område/100 m sonen for anlegg av ny 
parkeringsplass ihht situasjonskart og beskrivelse datert 29.07.2013, til bruk for Kvernmoen 
leirsted. Det er følgende vilkår for dispensasjon: 
- Det må ikke utfylles masser eller gjøres inngrep i skråningen mot våtmark og elv.  
- Terrengendringer må begrenses mest mulig og evt. fjellsprengning må godkjennes 

av kommunen.  
- Det må opprettholdes mest mulig med trær og vegetasjon. 

6. For terrengendring over 3 m må det sendes inn søknad om tiltak med ansvarsrett fra 
godkjent foretak, og denne må være godkjent av kommunen før byggearbeider kan 
igangsettes. Terrengendring under 3 m kan ivaretas av tiltakshaver.   

7. Det er viktig at meldeplikten etter kulturminneloven § 8 overholdes. Dersom det under 
arbeid med tilrettelegging av området treffes på automatisk fredete kulturminner, 
eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull, 
og/eller brent stein etc., skal arbeidet straks stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov 
9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 8, annet ledd.  

  
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Oversiktskart 1:5000. 
Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF sone. 
Søknad om utbedring av parkeringsforhold 22.11.2012. 
Høringsuttalelse fra Miljøvernavdelingen datert 21.06.2013. 
Høringsuttalelse fra Østfold Fylkeskommune 17.06.2013. 
Svar på høringsuttalelser fra tiltakshaver datert 29.07.2013. 
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Sammendrag: 
 
Det søkes om dispensasjon for ny parkeringsplass i LNF sone. Terreng mellom vei og elv/myr endres 
og det etableres grunn for biloppstilling. Tiltakshaver har ingen andre tilsvarende alternativer og det 
søkes om plassering og ivaretakelse av høringspartenes uttalelser.   
  
 
Saksopplysninger: 
 
Kommunen har mottatt søknad om dispensasjon datert 20.01.2013 for oppføring av ny parkeringsplass for 
Kvernmoen Leirsted.  Ny parkeringsplass kan bli på ca 250 kvm. Plasseringen er ved adkomstveien sør 
for leirstedet ved myr og bekk/elv. 
 
Kommuneplanens arealdel viser området som LNF område sone (landbruk-, natur- og friluftsområde) 
med byggeforbud. Den nye parkeringsplassen vil befinne seg utenfor markert friområde for bebyggelsen 
for Kvernmoen.  
 
Det er en liten kolle fjernes og erstattes med ny parkeringsplass. Det befinner seg en elv/bekk og 
våtmark/myr inntil åskollen som er inntil adkomstveien til Kvernmoen.  
 
Det er en mindre åsrygg eller kolle der ny parkering ønskes anlagt. 
 
 
 
I kommuneplanens landbruk-, natur- og friluftsområder er det tillatt med tiltakinnen landbruks-begrepet, 
dvs stedbunden næring, jord- og skogbruk.  
 
Ny parkeringsplass for leirsted er derfor avhengig av dispensasjon fra byggeforbudet for å kunne 
oppføres.  
 
 
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. 
 
 
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. Saken oversendt 28.05.2013. 
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Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen sier i sin uttalelse datert 21.06.2013 ref. 2013/3876 
421.3 OMA, at de ber om at det ses på alternative løsninger for plassering av parkeringsplassen. 
Dersom det ikke er mulig å finne andre løsninger lenger vekk fra elva, må det ved en evt. dispensasjon 
settes strenge vilkår.   
Svaraelva inntil området er avmerket som naturtype hos dirnat, dette pga øyenstikkere (Norsk 
Rødliste)  og lokaliteten er svært viktig nasjonalt.  
Dersom det skal etableres parkeringsplass på dette stedet er det viktig at det ikke berører leveområdene 
til øyenstikkerne. Dette innebærer at det ikke må gjennomføres tiltak som vil berøre våtmarksområdet, 
dette gjelder både fjerning av vegetasjon og påfylling av masser.   
 
Det foreligger uttalelse fra Østfold Fylkeskommune 17.07.2013 og pga ressurssituasjonen er det kun 
gjort en kulturminnefaglig vurdering av dispensasjonssaken.  
 
De har ingen merknader til søknaden. Det er viktig at meldeplikten etter kulturminneloven § 8 
overholdes. Dersom det under arbeid med tilrettelegging av området treffes på automatisk fredete 
kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull, 
og/eller brent stein etc., skal arbeidet straks stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov 9. juni 
1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 8, annet ledd.  
 
Tiltakshaver har kommet med ett tilsvar til miljøvernavdelingens uttalelse, og overfor kommunen 
informert at det ikke er andre alternativer til plassering, evt to mindre områder i teltplassen.  
Tiltakshaver bekrefter at de ikke vil fylle ned på myrlendt terreng. De vil gjøre inngrepet mindre, og 
redusere masseflyttingen, og heller ta i bruk “rajeplassen” dvs utvide nordover langs elven.  Selve 
parkeringen vil også lages høyere for å redusere inngrepet. 
 
Kommunens vurdering i forhold til naturmangfoldsloven, er at det i de berørte arealer ikke er 
forekomster av sjeldne planter eller naturtyper. Våtmarksområdet ved Svaraelva med kantvegetasjon 
bør ihht høringsuttalelser ikke fjernes eller endres.    
 
 
 
Vurdering: 
 
Rådmannen anser at det kan gis dispensasjon i dette tilfelle, men at det må tas hensyn til natur-
verdiene på stedet, Svaraelva med tilliggende våtmark/myr og vegetasjon. 
Terrenget i området med en høy bratt ås i vest og elv i øst, gjør at det er få muligheter for parkering 
innenfor eiendommen. Nyttigheten er utvilsom, det er stor trafikk og mye av og pålessing ved 
teltplassen. Kvernmoen er mye brukt som leirsted av mange, bla av speidere.  
Høringsuttalelsene legges til grunn, men andre alternativer enn de tiltakshaver oppgir anses vanskelig å 
finne innenfor eiendomsgrensene.  
Ny parkeringsplass anses å kunne anlegges som vist i situasjonskart 29.07.2013, men det må ikke 
utfylles masser eller gjøres inngrep i skråningen mot våtmark og elv. Terrengendringer må begrenses 
mest mulig og evt. fjellsprengning må godkjennes av kommunen. Det må opprettholdes mest mulig 
med trær og vegetasjon. 
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Det anses å kunne gis dispensasjon fra byggeforbudet i LNF område for ett mindre terrenginngrep og 
anlegg av ny parkeringsplass, dette under forutsetning at tilliggende elv, våtmark og kantvegetasjon 
opprettholdes.   
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALDELEN FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG. 
GNR 57 BNR 16 - SKODSBERGÅSEN  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 13/1492 // 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: FLI 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
26/13 Plan- og utviklingsutvalget 22.08.2013 
 
Innstilling: 
 
Søknad om dispensasjon datert 30.07.2013 avslås, forutsetningen for å gi dispensasjon i § 19 i plan- og 
bygningsloven foreligger ikke.  
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad om dispensasjon datert 30.07.2013. 
Situasjonskart 1:750 
Oversiktskart 1:5000. 
Tegninger av hytte med nytt tilbygg.  
 
Saksopplysninger: 
 
Kommunen har etter mottak av søknad om tiltak uten ansvarsrett for tilbygg av hytte i Skodsbergåsen 
hvor lengden økes fra 13,9 m til ca 17,7 m, krevd at det ble søkt om dispensasjon fra retningslinjene 
for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. 
 
Tiltaket omfatter oppført ett tilbygg på eksisterende terrasse i østenden av fritidsboligen. Tiltakshaver 
oppgir at hytta har ett bruksareal på 77 kvm, og kommune beregner at bebygd areal blir på 138 kvm. 
Takoverbygget blir uten vegg mot sør og har ett lavere saltak enn resten av hytta. 
 
Kommuneplanens arealdel viser området som eksisterende bygge område for fritidsbebyggelse.  
Det er ingen reguleringsplan for området der bygningen befinner seg, kun evt en eldre 
disposisjonsplan.  
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.  
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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.  
Tiltakshaver Svein Pedersen sier bla i sin dispensasjonssøknad at overbygget er for å lune og beskytte, 
ikke for å øke hyttas størrelse. Inngangspartiet blir under tak og bedre beskyttet mot vær og vind. 
Tiltaket er ikke til sjenanse for nabohyttene. Hyttas beliggenhet fører til hytta selv med nytt overbygg 
vil gli lett inn i terrenget.  
  
 
Det er sendt nabovarsel og det foreligger samtykke. 
 
 
 
Vurdering: 
 
Overskridelse av retningslinjenes maksimum på 10 m for fasadelengde på fritidsboliger med nesten 8 
m anses å kunne føre til en endret praksis og presedens virkning.  
Selv om tiltaket ikke er ved vann eller vassdrag, vil det være uheldig å fravike retningslinjene i dette 
tilfelle uten at annen begrunnelse enn det som oppgis i søknaden. 
Bedre beskyttelse av inngangspartiet for bla snø om vinteren anses som en fordel for å gi dispensasjon, 
men kan løses på annen måte uten å forlenge hytta med nesten 4 m.  
Terrengtilpassing og arkitektur og nyttighet anses ikke å være tilstrekkelig begrunnelse for 
dispensasjon, dette er vanlig for mange hytter.  
 
 
Det gis ikke dispensasjon fra retningslinjene for oppføring av omsøkt takoverbygg så fasaden får en 
lengde på 18 m, dvs 8 m over det retningslinjene til arealdelen sier er maksimum. 
    
 

 
 














