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1.GANGS BEHANDLING AV 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 
27/13 Plan- og utviklingsutvalget 17.10.2013 
/ Formannskapet  
 
Innstilling: 

1. Forslag til kommunedelplan for Fossby sentrum 2014-2026 legges ut på offentlig ettersyn og 
høring, jf. 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 for 2014-2017. Videre skal det arbeides 
med eksterne finansieringsmuligheter av tiltak og handlinger i kommunedelplanen. Planlegging 
av tiltak som inngår i det varslede detaljreguleringsområdet, skal prioriteres i perioden 2014-
2017.  

 
 
 
Plan- og utviklingsutvalget behandlet saken den 22.08.2013, sak  nr. 17/13 
 
Behandling i utvalget: 
Arkitekt Lisbet Baklid gav en presentasjon av forslaget til kommunedelplanen for Fossby sentrum. 
 
Møtet ble hevet for et felles gruppemøte der samtlige av utvalgets medlemmer var tilstede. 
 
Møtet ble igjen satt.  Leif Ivar Fagerhøi fremmet følgende forslag: 
“Behandlingen av kommunedelplanen for Fossby sentrum utsettes til septembermøtet i Plan og 
utviklingsutvalget. 
 
Før dette møtet skal administrasjon og grunneierne ha dialogmøte/r som skal journalføres.” 
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Votering: Leif Ivar Fagerhøis forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
“Behandlingen av kommunedelplanen for Fossby sentrum utsettes til septembermøtet i Plan og 
utviklingsutvalget. 
 
Før dette møtet skal administrasjon og grunneierne ha dialogmøte/r som skal journalføres.” 
 
 
Vedlegg: 

 Forslag til Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Samfunnsdelen 
 Forslag til Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Arealdelen – Planbeskrivelse med 

konsekvensutredning 
 Forslag til Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Arealdelen - Plankart 
 Forslag til Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Arealdelen - Bestemmelser 
 Oppsummering av innkomne innspill og offentlig høring, periode 19.11.2012-15.01.2013 
 Kopier av innspill til varsel, periode 05.04.-07.05.2013 
 Dokumenter fra møter 11.-12.09.2013 med de tre største private grunneierne 
 Småbåthavn ved Fossby, Aremark kommune – Kartlegging av naturtyper og 

konsekvensutredning av tiltaket – WKN rapport 2013:6 
 

 Kopi av innspill til varselperiode 19.11.2012-15.01.2013, er til gjennomsyn på Servicetorget, 
Aremark kommune.  

 
 
Saksopplysninger: 
Plan- og utviklingsutvalget vedtok i møte 22.08.2013 at det skal gjennomføres møter med de tre største 
private grunneierne i planområdet. Deretter skal planforslaget behandles på ny. Vedlegg 7 viser 
referater og kommentarer til referatene fra møtene 11.09.-12.09.2013.  
 
En naturtyperegistrering med konsekvensvurdering knyttet til naturtype i Fossbybekken ble levert i 
september, 2013. Det anses riktig for å belyse saken å vedlegge den saken og i det offentlige ettersynet 
og høringen, jf. Naturmangfoldloven §§7-12.  
 
 
Vurdering: 
Vedtaket av 22.08.2013 i Plan- og utviklingsutvalget anses fulgt opp. Rådmannen anser at saken kan 
fremmes for ny 1.gangs behandling.  
 
Det vises for øvrig til saksopplysninger og vurdering i saksframlegget i saken til møtet 22.08.2013 i plan- og 
utviklingsutvalget.  
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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.  
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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 
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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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Kommunedelplan Fossby sentrum 2014 - 2026 
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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 
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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  
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(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 

 

 



 64 

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 
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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.  
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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. Det tillates ikke etablering av 
kjøpesenter over 3000 m². 
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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.  
 



 5

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.  
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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 
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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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Referat: 

Wergeland Krog Naturkart har på oppdrag for Aremark kommune, via konsulent Lisbet Baklid i 
firmaet Natur, Utvikling & Design, gjort en kartlegging av naturtyper og naturmiljø i forbindelse 
med prosjektering av en småbåthavn i forbindelse med en kommunedelplan for Fossby i 
Aremark kommune. 
Det var fra før kjent en naturtype og en viltlokalitet innenfor influensområdet for anlegget. Det 
ble gjennomført en feltregistrering den 25. juni 2013 og basert på dette ble både 
naturtyperegistreringene og viltområdeavgrensningen juster. Naturtypen ble endret fra Viktig 
bekkedrag til Evjer, bukter og viker (E12) og verdien ble satt til Viktig B. 

Det ble ikke sannsynliggjort at noen av de registrerte naturkvalitetene vil komme i direkte 
fysisk konflikt med tiltaket. Men tiltakets umiddelbare nærhet til de registrerte naturkvalitetene 
vil trolig medføre økt forstyrrelse for viltartene i området samt at faren for forurensing av 
gruntvannsområdet fra båthavna øker. Som avbøtende tiltak ble det foreslått å flytte hele 
anlegget lenger vekk fra de registrerte naturkvalitetene samt at det advares mot å sette i verk 
tiltak som øker ferdselen i den nederste delen av bekken inn til kulpen nedenfor 
bensinstasjonen. 
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5 

1 INNLEDNING    

Wergeland Krog Naturkart har på oppdrag for 
Aremark kommune, via konsulent Lisbet 
Baklid i firmaet Natur, Utvikling & Design, gjort 
en kartlegging av naturtyper og naturmiljø i 
forbindelse med prosjektering av en 
småbåthavn i forbindelse med en 
kommunedelplan for Fossby i Aremark 
kommune.  

Planområdet ligger nordvendt ved bredden av 
Aremarksjøen rett vest for utløpet av 
Fossbybekken. Tiltaket består av en 
småbåthavn, en oppbygd gangvei/plattform 
samt en turveg fram til gangveien.  

Bevaring av naturmiljø og biologisk mangfold 
er både lokalt og globalt en stor utfordring. 
Mange arter viser en urovekkende 
bestandsnedgang og menneskelig påvirkning 
har i økende grad vært med på å bestemme 
denne negative utviklingen. De viktigste 
årsakene til tap av biologisk mangfold er at 
leveområdene forandres som en følge av 
endret arealbruk samt at leveområdene 
stykkes opp (fragmentering). Regjeringens 
miljøvernpolitikk forplikter Norge og 
sektormyndighetene til å forvalte biologisk 
mangfold slik at arter, som naturlig finnes i 
Norge, skal sikres i levedyktige bestander. 
Ved å kartlegge og forvalte arealene ut fra 
kunnskap om artenes forekomst og krav til 
leveområder, kan en i størst mulig grad sikre biomangfoldet. Utover det nasjonale 
regelverket, samt det moralske ansvaret for å sikre livsgrunnlaget til kommende 
generasjoner, har vi en rekke internasjonale avtaler som pålegger og forplikter Norge til å ta 
vare på det biologiske mangfoldet.  

Aremark kommune er ansvarlig myndighet etter bestemmelsene, og planen er planlagt 
utført som en detaljregulering (jf. §12-2 PBL).  

Kartleggingen vil danne en viktig del av grunnlaget for detaljreguleringen av området. Dette 
er i samsvar med generelle krav som Naturmangfoldlova stiller for å sikre at det biologiske 
mangfoldet blir tatt vare på gjennom bærekraftig bruk og vern. Loven inneholder flere viktige 
prinsipper, bl.a. om at ”offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt 
det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet” (§8). 

Denne rapporten har som formål å tilfredsstille lovfestede krav til kunnskap om hvilke 
konsekvenser prosjektet vil ha for det biologiske mangfoldet.  

Fig. 1.  Oversikt over planområdets 
beliggenhet vest for utløpet av 
Fossbybekken i Aremarksjøen, 
Aremark kommune. Planområdet 
ligger innenfor den røde 
firkanten og tiltaket vises med 
rød skravur. 
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2 UTBYGGINGSPLANENE  

Planen består av en detaljregulering av en småbåthavn vest for Fossbybekkens utløp i 
Aremarksjøen i Aremark kommune. Frem til småbåthavna er det planlagt en sti som leder 
ned til en oppbygd gangvei/plattform langs stranda og vestover ut til båthavna som vil bli 
liggende ca. 125 m fra bekkeoset. Gangveien langs stranda er ca. 80 m og selve båthavna 
er ca. 55 x 60 m (fig. 2). Utover et luftspenn med strømledning er det ingen andre tekniske 
installasjoner innenfor det undersøkte området. 

Fig. 2.  Planområdets avgrensning vist med rød skravur. 
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3 METODE 

Metodikken for kartleggingen bygger hovedsakelig på følgende håndbøker fra Direktoratet 
for naturforvaltning: 
• Viltkartlegging: DN-håndbok 11-1996, revidert internettversjon 2000 (Direktoratet for 
naturforvaltning 1996)  
• Direktoratet for naturforvaltning 2007. Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av 
biologisk mangfold. DN-håndbok 13, 2. utgave 2006, revidert 2007: 1-258 + vedlegg. 
Andre viktige kilder som kartleggingen bygger på er ”Norsk Rødliste 2010” (Kålås m.fl. 
(red.) 2010) og rapporten ”Truete vegetasjonstyper i Norge” (Fremstad & Moen (red.) 2001). 
Innsamlingen av opplysninger om biologisk mangfold har foregått ved:  
• Feltarbeid  
• Litteraturgjennomgang 
• Søk i offentlige databaser (Naturbase, Artskart mfl.) 
• Studier av kart (N5/N50) og flyfoto  
• Kontakt med fagfolk og enkeltpersoner med naturfaglig kunnskap om området 

3.1 Registreringer  

Kartleggingen av planområdet samt et større område omkring hvor det kan være sannsynlig 
at tiltaket får betydning (influensområdet), ble gjennomført ved en kombinasjon av 
innsamling av kjent kunnskap om området samt feltregistreringer.  

Eksisterende informasjon  

De viktigste kilder for kunnskap om naturkvaliteter i et planområde er å finne i DN´s 
Naturbase (Direktoratet for naturforvaltning 2013) samt i Artsdatabankens nettjeneste 
Artskart (Artsdatabanken 2013).  

Wergeland Krog Naturkart gjennomførte i perioden 1997-1998 en kartlegging av vilt og 
viltområder i Aremark kommune (Wergeland Krog 1998). Dette arbeidet var en 
gjennomgang av eksisterende kunnskap om vilt og viltområdene i kommunen. 
Naturtypekartleggingen av kommunen ble gjennomført av Fylkesmannen i Østfold og 
rapporten ble ferdig 2007 (Martinsen 2007). Både i Naturbasen og i Artskart ligger det 
opplysninger om områder som bør vurderes i forhold til dette prosjektet. 

Artsdatabanken inneholder pr jan. 2013 ingen viktige artsfunn fra området utover de som 
ble gjort i forbindelse med viltkartleggingen og feltarbeidet til dette arbeidet.  

Feltregistreringer  

Eget feltarbeid ble gjennomført den 25. juni 2013. Været ved kartleggingen var overskyet 
oppholdsvær.  

4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

Planområdet ligger nordvendt på Aremarksjøens sørøstre bredd. Strandsonen og landet 
ovenfor der båthavna er planlagt består av berg i dagen, stein og blokkmark. Selve stranda 
består av stein og grov grus. Lenger mot øst munner Fossbybekken ut i sjøen og her er det 
store lømasseavsetninger, mye av disse er avsatt av bekken.  

Geologien i området er en del av det østnorske grunnfjellsområdet med glimmergneis som 
dominerende bergart. Vegetasjonen langs strandsonen består for det meste av 
barblandingsskog med innslag av pors, vier og svartor. Aremarksjøen, eller Ara som den 
også heter, er en del av Haldensvassdraget og ligger ca. 106 meter over havet. 
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Registreringer i forbindelse med 
denne rapporten ble foretatt fra 
brua der Fossbybekken 
passerer under RV 21 og ut 
mot odden vest for der 
småbåthavna er tenkt lokalisert. 
Det ble lagt spesielt vekt på en 
vurdering av den kjente 
naturtypelokaliteten langs 
Fossbybekken samt de 
områdene som vil bli berørt av 
en eventuell utbygging. 

 

 

 

5 

Fig. 3.  Geologisk kart over området viser at hele 
planområdet består av harde bergarter som 
glimmergneis, glimmerskifer eller metasandstein 
(grønn farge). Kilde: www.ngu.no 

Fig. 4.  Bilde fra det område hvor båthavna er planlagt. Bildet er tatt mot øst, innover mot 
bukta hvor Fossbybekken renner ut. Foto: Ola Wergeland Krog. 



Wergeland Krog Naturkart  

Småbåthavn ved Fossby, Aremark kommune. Kartlegging av naturtyper og konsekvensvurdering av 
tiltaket. 

9 

REGISTRERINGER 

5.1 Kjente registreringer 

Den nederste delen av Fossbybekken, samt bekkens utløp i Aremarksjøen, er tidligere 
registrert som et viktig område for vilt (BA00012282) (Wergeland Krog 1998). I forbindelse 
med viltregistreringen ble det også registrert en viktig trekkvei for rådyr over veien ved 
Flatebyholtet (BA00012378). Inntegningen av denne trekkveien er dratt langt utover til 
sidene og er tegnet slik at den krysser Fossbybekken på begge sider. Det kan dermed se ut 
som trekkveien er i konflikt med det aktuelle tiltaket. Dette er imidlertid ikke tilsiktet da 
kartleggingen ble gjort på M711 kart med en oppløsning på 1:50000 og nøyaktigheten var 
deretter. Trekkveien er kun ment som en markering av punktet der rådyrene krysser veien. 
Fossbybekkens nederste del samt utos er også registrert som naturtypen Viktig bekkedrag 
(BN00038186), se figur 4. 

Det viktige viltområdet langs bekken, samt våtmarksområdet omkring utløpet, er registrert 
som et hekkeområde for rødlistearten toppdykker NT og som viktig rasteområde for 
rødlistearten svartand NT, grågås, stokkand, kvinand og laksand.  

Den registrerte Naturtypen er beskrevet som følger:  

«Ekstra frodig parti av elva i den nederste delen, hvor det finnes mye omkringliggende 
kantvegetasjon. Kan være et viktig oppholds og leveområde for mange dyre-, fugle- og 
insektarter (funnet ved hjelp av kart og ortofoto).»  

Den kjente registreringen er altså kun basert på kart og flybilde. 

 

Fig. 4  Kjente registreringer av vilt og naturtyper som ligger innenfor influensområdet for 
småbåthavna. Brun skravur er viltområder, grønn skravur er naturtyper. 
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5.2 Feltarbeid og nye registreringer 

Feltregistreringer ble foretatt fra fossen der bekken renner under riksvei 21 og ned til utoset 
av bekken samt strandområdet bortover mot neset vest for der småbåthavna er prosjektert. 
Både den nederste delen av Fossbybekken, samt bekkens utløp i Aremarksjøen, er tidligere 
registrert som naturtypen Viktig bekkedrag.  
Basert på feltarbeidet ble det gjort endringer i avgrensningen av naturtypen langs bekken 
og avgrensningen av viltområdet ble også justert noe. Naturtypelokaliteten ble delt og den 
nedre delen av bekken samt bukta der bekken renner ut ble kartlagt som naturtypen Evjer, 
bukter og viker (E12). Den hurtigflytende delen av elva fra fossen under veien og ned til 
kulpen nedenfor bensinstasjonen, har kvaliteter som tilsier at dette er et viktig bekkedrag. 
Denne naturtypen fortsetter imidlertid høyst sannsynlig ovenfor veien og blir dessuten ikke 
influert av tiltaket. Denne naturtypen ble derfor ikke videre kartlagt og blir ikke beskrevet i 
denne rapporten.  
Det registrerte viktige området for vilt, som er registrert fra kulpen og ned i bukta, har fått 
justert avgrensningen noe, og det er gjort noen tilføyelser på artslista.  
Naturtypene og viltområdet er beskrevet nedenfor og beskrivelsen av naturtypen følger 
retningslinjene gitt av Direktoratet for naturforvaltning i 2012-13. 
 

5.3 Naturtyper 

1. «Fossbyvika» 

Naturtype Utforming Kode Areal Verdi 

Evjer, bukter og viker Bukter og viker E1202 Ca. 1000 m2 Lokal verdi (C) 

 

Innledning 
Registreringen ble gjennomført i forbindelse med en reguleringsplan for Fossby i regi av 
Aremark kommune. Feltregistreringen og rapporteringen ble gjennomført av Ola Wergeland 
Krog i firmaet Wergeland Krog Naturkart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag 
Bukt på østsiden av Aremarksjøen ved Fossby. Bukta er i sør omkranset av skog med med 
mye berg i dagen og relativt brådypt med fjell eller steinstrand. Innerst i bukta er det mer 
finmateriale og navnet Sandslora, som står på kartet rett sør for bukta, indikerer at her har 
grunnene i bukta blitt slått i forbindelse med fòrberging. Øst i bukta renner Fossbybekken ut 
og her har det dannet seg et lite elvedelta som pga. regelmessig oversvømmelse ikke er 
bevokst med skog. På nordsiden av bekken er det en løvskogsdominert kantsone mellom 
bukta og åkerlandskapet innenfor. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Bukta er kategorisert som naturtypen Evje, bukter og viker med utformingen Bukter og 
viker. Bekken fra kulpen i øst og ut i bukta er bred og stille og har noe preg av ei smal evje.  
Bekken har gjennom årenes løp fraktet mye finmateriale ut i bukta og det har dannet seg ei 
stor flate på hver side av bekken. Disse flate partiene var ved befaringen ikke oversvømmet 
og det gikk for det meste an å gå tørrskodd. Vegetasjonen på nordsiden av bekkeoset er 
fullstendig dominert av kalmusrot og arealet av forekomsten anslås til ca. 950 m

2
. 

Innimellom kalmusrotplantene var det innslag av flaskestarr, elvesnelle og rørkvein. På 
sørsiden av bukta dominerer flaskestarr, rørkvein og fredløs. Ellers var det innslag av 
skogsivaks, myrhatt, sverdlilje, myrmaure, mfl. Ytterst på strandflata vokste det en kraftig 
bestand av hekkspirea og lenger inn i bukta en kraftig bestand av den svært giftige arten 
selsnepe. I selve bekkeløpet innover i evja vokste det noe elvesnelle, vanlig tjønnaks, 
nøkkerose og bekkeblom. 

Artsmangfold 
Det mest interessante funnet fra feltregistreringen var den meget store forekomsten av 
kalmusrot. Arten var vurdert som nær truet (NT) i rødlista fra 2006 men regnes i dag å være 
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utenfor fare. Dette til tross for at artens vanlige voksesteder som er dammer og andre 
vannforekomster, ikke er mindre truet de siste årene enn i 2006. Derfor regnes denne 
meget store og livskraftige bestanden som en viktig forekomst. Det var ved befaringen 
gråvær og ikke noen varme, men det ble registrert to øyenstikkerarter, rødøyevannymfe og 
firflekklibelle, begge vanlige arter. En stor bestand av den giftige arten selsnepe ble påvist 
(fig 5). Toppdykker er observert hekkende. Fiskeørn hekker i nærheten og det er sannsynlig 
at arten fisker i bukta. 

Bruk, tilstand og påvirkning 
Innerst i den lange evja eller 
bekkeløpet ligger det ei flytebrygge i 
den store kulpen der fossen renner ut. 
Her er det også noe skrot, bla. en 
bilmotor. En høyspentledning ligger i 
grenseområdet til naturtypen på 
sørsiden. Utover dette er det ingen 
tekniske installasjoner. Det er 
sannsynlig at det er noe båttrafikk 
innover til kulpen om sommeren, men 
detter er trolig relativt begrenset.  

Skjøtsel og hensyn 
Det bør ikke legges til rette for økt 
trafikk inn gjennom evja/bekken. Ellers 
er ingen spesiell skjøtsel eller hensyn 
påkrevd. 

Verdibegrunnelse 
Lokaliteten har en meget stor og livskraftig bestand av den relativt sjeldne arten kalmusrot. 
Fiskeørn hekker i nærheten og fisker i bukta. Toppdykker (NT) er observert hekkende og 
flere arter vannfugl raster og beiter i området. Forekomsten er relativt urørt og intakt og 
vurderes som viktig B.  

Fig. 5  Den giftige arten selsnepe har en stor 
bestand på sørsiden av Fossbybekkens 
utos.Foto: Ola Wergeland Krog 

Fig. 6 Avgrensning av naturtypen Evjer, bukter og viker (E12) vises med grønn skravur. 
Denne erstatter den nederste delen av den tidligere registrerte naturtypen Viktig 
bekkedrag som har fått flyttet grensen til ovenfor kulpen nedenfor bensinstasjonen. 
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5.4 Viltområder 

I tillegg til de kjente registreringene av hekkende toppdykker og rastende /beitende individ 
av artene svartand NT, grågås, stokkand, kvinand og laksand ble det observert hekkende 
fiskeørn like i nærheten og det er meget sannsynlig at bukta inngår i dette parets 
jaktområde. Det ble videre registrert et hekkende par vintererle i fosseområdet nedenfor 
veibrua og dette paret bruker hele bekkestrekningen som beiteområde. Beveren er også 
aktiv i området og mange trær er felt langs bekken.  

Avgrensningen av viltområdet følger i hovedsak avgrensningen av naturtypen men 
viltområdet følger også bekken helt opp til veibrua. 

6 VURDERING AV TILTAKET  

Det er ikke sannsynlig, i alle fall ikke anleggsteknisk nødvendig, at tiltaket vil medføre noen 
fysisk skade på de registrerte naturkvalitetene. Stien ned til gangveien langs bredden går 
gjennom plantefelt og hogstflate og her er det ikke registrert noen sårbare naturforekomster. 
Det samme gjelder både traséen for gangveien langs stranda og selve båthavna som 
begge er tenkt plassert i et område med triviell natur på land og dypt vann utenfor. 

Ei småbåthavn vil imidlertid føre til økt aktivitet i eller rett utenfor den registrerte 
naturtypelokaliteten og viltområdet. Dette vil redusere områdets verdi for arter som kan 
forstyrres eller skremmes. I dette tilfellet gjelder det de registrerte viltartene, først og fremst 
toppdykker og fiskeørn. Vintererla er så vidt anonym, og er i mindre grad aktiv utenfor 
bekkeløpet, at den i liten grad vil bli forstyrret av båttrafikk ved småbåthavna. For planter, 
fisk og virvelløse dyr vil økt aktivitet utenfor de registrerte naturforekomstene ha minimal 
betydning.  

Det er imidlertid en viss fare for at forurensing fra båthavna kan ha negativ innvirkning på 
naturtypen. Det er f.eks. relativt vanlig at båter som benyttes i ferskvann likevel får påført 
bunnstoff for å hindre begroing. Dette skyldes enten manglende kunnskap om at groing ikke 
er noe problem i ferskvann, eller at båtene har blitt flyttet fra sjøen og opp i ferskvann. 
Lekkasje av drivstoff, smøreolje eller septik fra større båter kan også ha negativ innvirkning 
på naturtypen. 

7 AVBØTENDE TILTAK 

For å redusere faren for både forstyrrelser fra småbåthavna og for at eventuell 
forurensingsutslipp fra båthavna skal havne i det registrerte naturtype- og viltområdet, 
anbefales det at hele anlegget trekkes så langt som mulig vestover mot Flatebyneset. Dette 
gjelder også tilførselsstien og den oppbygde stien langs vannkanten da mennesker som går 
ofte er langt mer forstyrrende for viltet enn tekniske innretninger som båter (se fig. 13). 
Det bør videre unngås at det settes i verk tiltak som øker båttrafikken inn i Fossbybekken. 
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SØKNAD OM TILTAK FOR UTVIDELSE AV REVEBÅSER. GNR 67 BNR 3 - DAGRØD.  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 12/181 // 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: FLI 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
3/13 Plan- og utviklingsutvalget 28.02.2013 
28/13 Plan- og utviklingsutvalget 17.10.2013 
 
Innstilling: 
 

1. Det tillates ikke oppført nye reveskur utover de det foreligger tillatelse til på gnr 67 bnr 3 – 
Dagrød, jfr vedtak i bygningsrådet sak 3 og 45 i 1987, og teknisk hovedutvalg 01.04.1996 sak 
28/96. Dette ihht til tidligere pålegg dat 23.01.2013, ref PUV 3/13. Avslaget gis med hjemmel i 
LNF formålet, anlegget er ikke tilpasset eiendommens størrelse og drift pga manglende 
dokumentert spredeareal, og pga manglende dokumentasjon/kvittering av nabovarsel, tiltaket er 
ikke innenfor anbefalte avstander til bolighus.   

2. Det vil bli gitt eget pålegg om riving av de reveskur det ikke foreligger tillatelse for dersom 
nødvendig dokumentasjon ikke foreligger innen 1 desember d.å. Dette gjelder nabovarsel, 
tillatelse fra Mattilsynet, og godkjent spredeareal på egen eller leid grunn. Ulovlig oppførte 
reveskur forutsettes revet innen 01.05.2014 dersom nevnte dokumentasjon ikke foreligger. Det 
vil i henhold til kommunens delegeringsreglement bli eget administrativt pålegg om dette. 

3. Gjeldende forskrift om pelsdyrhold og alle pålegg fra jordbruksansvarlig i kommunen må 
etterfølges for godkjent pelsdyrhold på eiendommen. 

4. Gjødselhåndtering og lagring av gjødsel må utføres ihht forskriftenes krav (forskrift om 
gjødselvarer mv. av organisk opphav 04.07.03 nr 951).  

 
 
Vedlegg: 
 
Oversiktskart 1:5000. 
Søknad om tiltak uten ansvarsrett datert 12.04.2013, med situasjonskart, flyfoto 1:1000. 
Bilder av eksisterende reveskrur. 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Østfold, miljøvern- og landbruksavdelingen ref 2013/3914 421.3 KST.  
Tidligere pålegg om riving datert 23.01.2013 ref PUV 3/13.  
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Kommunen har mottatt søknad om tiltak uten ansvarsrett for utvidelser av eksisterende revefarm på 
landbrukseiendommen Dagrød. Tiltakshaver Hans Dagrød ønsker å ha til sammen 10 reveskur hvor 2 
av de nye er 80 m lange. Søknad om tiltak er sent etter pålegg fra kommunen når 3 reveskur er oppført 
uten skriftlig tillatelse. Fylkesmannen anbefaler at kommunen behandler saken som dispensasjon. 
Søknaden fremmes for plan og utviklingsutvalget med forslag om at søknaden avslås pga at den er 
mangelfull og    

Saksopplysninger: 
 

Eiendom:  Gnr 67 bnr 3 – Dagrød.                                                                     

Tiltakshaver:  Hans Dagrød, 1798 Aremark                                                                             
Eier:   Peter Dagrød, 1798 Aremark  

  

Kommunen har mottatt søknad om tiltak uten ansvarsrett fra Hans Dagrød, for oppføring av flere nye 
reveskur.  

Det er tidligere den 23.01.2013 gitt pålegg om riving av de revebåser det ikke foreligger skriftlig 
tillatelse for, sak PUV 3/13. 

 

Det er den 12.04.2013 mottatt søknad om tiltak, men uten kvittering for nabovarsling.  

 

Kommuneplanen viser området som LNF sone med adgang til spredt boligbygging. Landbruk-, natur- 
og frilufts sone hvor tiltak for stedbunden næring innen for landbruks-begrepet og ihht veileder 
Landbruk pluss, er tillatt. 

 

Det er tidligere godkjent oppføring av to reveskur: 

Bygningsrådet i Aremark kommune vedtok i sak 3/87 og 45/87 oppføring av revefarm på eiendommen 
Dagrød gnr 67 bnr 3. Reveskuret var 40 x 3,4 m.   

Vedtaket var at plassering og evt. utvidelser må foregå østover fra gårdens hovedbygning. 

Det var forbehold om helseråd og dyrevernsnemd. Helserådet godkjente 14.05.1987 plasseringen og 
vedtaket i bygningsrådet.  

 

Teknisk hovedutvalg har den 01.04.1996 i sak 28/96, godkjent fornyet byggetillatelse for oppføring av 
pelsdyrhus for rev på 136 kvm.  

Tidligere tillatelse var fra 31.05.1989. Huset er 40 x 3,4 m. Det ble da søkt om ett reveskur i tillegg til 
det eksisterende.  
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Tiltaket befinner seg landbrukseiendom hvor 47 daa er fulldyrket. Naboeiendommen gnr 68 bnr 1 har 
samme eier og denne har 119 daa fulldyrket areal. Dvs det er totalt 166 fulldyrket areal disponibelt. 
Det dyrkede arealet på Dagrød er registrert som økologisk areal og kan ihht jordbruksmyndighet ikke 
være spredeareal.   

 

Søknaden har vært sendt på høring og Fylkesmannen i Østfold, landbruks og miljøvern-avdelingen sier 
i sin høringsuttalelse 17.07.2013 ref. 2013/3914 421.3 KST at de anbefaler at kommunen behandler 
oppføring av revebåser som dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Omdisponering av dyrket mark 
skal også behandles etter jordloven.  

De henviser til at anlegget må være tilpasset brukets størrelse og drift for å inngå i landbruksbegrepet.  

Ved husdyrproduksjon må spredearealkravet tilfredsstilles, de sier det må være minst 128 da, og 
dersom det er også er andre dyr på eiendommen, må disse tas med i beregningen. Det, som sier 
henvises til avstandskrav hos norsk pelsdyrlag på 200-300 m til bolighus/boligfelt.  I denne saken er 
avstanden 150 m. De sier at området er fulldyrka jord av høy kvalitet, og at jordvernhensyn er 
nødvendig.  

Både avstanden til nærliggende bolighus, anleggets størrelse, produksjon og plassering, spredeareal på 
eiendommen og forbruket av dyrka er moment som tilsier at denne saken bør behandles som en 
dispensasjonssak. Eventuell omdisponering av dyrket mark må behandles etter jordloven.  

  

Jordbruksansvarlig i Aremark Ole Eide: Uttalelse til søknad om oppføring av revebåser på 
eiendommen Lervik, G.nr/B.nr:67/3 i Aremark 
 
“ Landbruksfaglig uttalelse til søknad om oppføring av revebåser på eiendommen Lervik, 
G.nr/B.nr:67/3 i Aremark 

Viser til søknad om oppføring av revebåser på landbrukseiendommen Lervik, G.nr/B.nr:67/3 i 
Aremark kommune. Eiendommen består ihht jordregisteret fra skog og landskap av 55 daa fulldyrket 
jord, 4 daa innmarksbeite, 711 produktiv skog og 70 daa klassifisert som annet areal. Totalt 832 daa. I 
tillegg disponerer foretaket ca 760 daa leiejord, jfr søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2013. 
Undertegnede har sammen med kommunenes byggesaksbehandler vært på befaring på eiendommen 
den 24.09.13 

Vurdering: 

I LNF-område er det tillatt med bygge- og anleggsvirksomhet som har direkte tilknytning til 
stedbunden næring. Når det gjelder hus til pelsdyr må anlegget være tilpasset brukets størrelse og drift 
for å inngå i landbruksbegrepet. Kriteriene listet i kap.2.3 i veilederen, Plan-og bygningsloven og 
Landbruk Pluss, T 1443, er et godt utgangspunkt for kommunens vurderinger. Her listes opp kriterier 
bl.a knyttet til om tiltaket er tilpasset gårdens eget ressursgrunnlag, tiltakets størrelse og volum, 
virkninger i forhold til kulturlandskap, naboer, estetikk, støy, forurensning, utelagring og andre 
visuelle forhold.  
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Ved husdyrproduksjon må spredearealkravet tilfredsstilles. Søker opplyser at det etter en eventuell 
utbygging vil være totalt 800 revetisper i anlegget. Det går 25 revetisper pr. gjødseldyrenhet (GDE) og 
det er krav om minst 4 daa spredeareal pr.GDA, må spredearealet til anlegget være minst 128 daa. 
(Opplysninger innhentet fra Norsk Pelsdyralslag). Søker driver økologisk produksjon og i tillegg 
annen husdyrproduksjon. Søker kan ikke spre gjødsel fra pelsdyrhold på økologisk areal, jfr 
økologiforskriften. Søker må inngå avtaler med andre brukere om spredning av gjødsel. Søker er gitt 
anledning i brev av 19.07.13, til å komme med en tilbakemelding til kommunen på hvordan det er 
planlagt å sikre tilstrekkelig spredeareal. I § 20 i forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav, sies 
det at gjødsel fra pelsdyrhold skal fjernes regelmessig og minimum en gang i året.  

Søker driver et aktivt landbruk, landbruket er i stadig utvikling med større krav til lønnsomhet. En slik 
utbygging vil styrke næringsgrunnlaget på bruket, i tråd med ovennevnte krav. Det er også et sterkt 
ønske i Aremark både politisk og administrativt, med økt fokus på landbruksbasert næringsutvikling. 
Tiltaket er i så måte i tråd med dette og kriteriene i Landbruk Pluss.  

En utbygging som omsøkt vil beslaglegge ca 5 daa fulldyrket jord. I følge jordressurskartet til skog og 
landskap er dette areal som er av mindre god kvalitet. Arealet er befart av undertegnede og 
kommunens byggesaksbehandler. Opplysningene i jordressurskartet ble bekreftet ved befaringen. 

Konklusjon:  Tiltaket er i tråd med kriteriene for landbruksbasert næringsutvikling, og en 
omdisponering er således i tråd med de formål som tilgodeser landbruket, jfr jordlovens § 1. Søker har 
som nevnt ovenfor i vurderingen, fått skriftlig beskjed om tiltak som må være på plass for å utvide 
reveholdet. Det er ikke mottatt tilbakemelding på dette.  En anbefaling fra kommunens 
landbruksansvarlig forutsetter derfor at de nevnte tiltak skal være på plass, og at en eventuell utvidelse 
av reveholdet gjennomføres i tråd med forskrift om hold av pelsdyr, forskrift om gjødselvarer mv av 
organisk opphav samt økologiforskriften. 

Ole T. Eide, avdelingsleder plan og miljø “ 

Vurdering: 
Søknad om tiltak inneholder ikke kvittering av nabovarsel og det er ikke dokumentert spredeareal  for 
gjødselen fra reveholdet. Tiltaket anses dermed ikke å være innenfor LNF formålet, det er ikke 
tilpasset eiendommens drift. Økologisk drift tillater ikke gjødsel fra pelsdyr.  Spredeareal fra 
revefarmen på annen eiendom, må i tilfelle behandles som en dispensasjonssak.                                

Når det ikke foreligger kvittering av nabovarsel som bekrefter at de bolighus som er nærmere enn 2-
300 m, er ikke tiltaket innen for landbruksbegrepet og innenfor LNF formålet.  Kommuneplanen åpner 
for spredt boligbygging, og det er bolighus i området. På naboeiendommen i nord gjenoppbygges nytt 
hus etter brann i 160 m avstand.  De to nye nordre 80 m lange reveskur vil bli plassert nærmere 
bolighus enn tidligere. Det er til dagens reveskur  60 m til bolighuset på eiendommen og det blir 160 m 
til nytt bolighus på Riveødegård 66/2.  

Det gjøres oppmerksom på mulighetene for å søke om dispensasjon, men det vises til bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven § 19  som blant annet sier at det ikke kan gis dispensasjon dersom hensynene 
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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.  

Konklusjon:    
 
Utvidelser av reveskur og pelsdyr farm utover de to som det foreligger tillatelse er ikke i samsvar med 
LNF formålet. Søknad om tiltak avslås og pålegg om riving vil bli gitt.  
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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 
29/13 Plan- og utviklingsutvalget 17.10.2013 
 
Innstilling: 
Saken utsettes til Plan og utviklingsutvalgets møte i september.  Det vil da bli avholdt en befaring av 
fritidsboligen. 
 
 
Plan- og utviklingsutvalget behandlet saken den 22.08.2013, sak  nr. 26/13 
 
Behandling i utvalget: 
Jacob Natvig Skolleborg fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes til Plan og utviklingsutvalgets møte i september.  Det vil da bli avholdt en befaring av 
fritidsboligen. 
 
Votering: Forslaget fra Jacob Natvig Skolleborg ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til Plan og utviklingsutvalgets møte i september.  Det vil da bli avholdt en befaring av 
fritidsboligen. 
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad om dispensasjon datert 30.07.2013. 
Situasjonskart 1:750 
Oversiktskart 1:5000. 
Tegninger av hytte med nytt tilbygg.  
 
 
 
 
Saksopplysninger: 
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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.  
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.
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REGULERINGSPLAN - SKODSBERG SMÅBÅTHAVN - REGULERINGSENDRING.  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 13/1554 /L13/ 
 
Sektor: RÅDMANN        
 
Saksbehandler: STK 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
30/13 Plan- og utviklingsutvalget 17.10.2013 
 
Innstilling: 
Det iverksettes i henhold til Plan og bygningslovens § 12-14 arbeid med endring av reguleringsplanen 
for Skodsberg småbåthavn slik at parkeringsareal som er lagt inn på eiendommen Plassbakken gnr. 57, 
bnr. 6 fjernes fra reguleringsplanen.  Reguleringsplankartet endres i forhold til dette. 
 
 
 
Vedlegg: 

- Reguleringsplankart for Skodsberg småbåthavn vedtatt av Aremark kommunestyre 22.6.00, sak 
48/00. 

- Oversiktskart som viser eiendomsgrense mellom eiendommene 57/6 og 57/1 tilhørende h.h.vis 
Bitte Gimming og Niklas Buer. 

- Henvendelse pr. epost av 7.8.13 vedrørende eiendommen Plassbakken, gnr. 57 bnr. 6 og 
anmodning om å oppheve reguleringsformål parkering for del av nevnte eiendom. 

 
 
Saksopplysninger: 
Det vises til ovennevnte henvendelse ved epost av 7.8.13 der kommunen anmodes om å iverksette 
tiltak for å oppheve den delen av reguleringsplan for Skodsberg småbåthavn som omfatter 
eiendommen gnr. 57, bnr. 6 tilhørende Bitte Gimming, Peder Colbjørnsens gate 1, 1750 Halden..  En 
del av nevnte eiendom er i gjeldende reguleringsplan regulert til parkering. 
 
 
Vurdering: 
Rådmannen viser til foranstående søknad om reguleringsendring for eiendommen gnr. 57 bnr. 6, 
Plassbakken.  En reguleringsendring må iverksettes med hjemmel i Plan og bygningslovens § 12-14 
Endring og oppheving av reguleringsplan.  Nevnte bestemmelse lyder slik: 
 
“For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for 
utarbeiding av plan. 
 
Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplan 
eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen.  Små endringer kan delegeres 
til administrasjonen. 
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Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av 
eiendommer som direkte berøres av vedtaket, skal gis anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig § 1-9.” 
 
Ovennevnte vedtaksmyndighet er delegert til Plan og utviklingsutvalget i henhold til kommunens 
delegeringsreglement, vedtatt av kommunestyret 13.6.13, sak 20/13. 
 
Som nevnt ovenfor er del av parkeringsarealet for småbåthavna regulert inn på fritidseiendommen gnr. 
57, bnr. 6, Plassbakken.  Rådmannen foreslår på bakgrunn av dette og søknad datert 7.8.13 at nevnte 
parkeringsareal tas ut av reguleringsplanen for Skodsberg småbåthavn. 
 
Det foreslås iverksatt i henhold til Plan og bygningslovens § 12-14 arbeid med endring av 
reguleringsplanen for Skodsberg småbåthavn slik at parkeringsareal som er lagt inn på eiendommen 
Plassbakken gnr. 57, bnr. 6 fjernes fra reguleringsplanen.  Reguleringsplankartet endres i forhold til 
dette. 
 
Saken forelegges berørte grunneiere og aktuelle myndigheter til uttalelse før det fattes endelig vedtak 
om endring i reguleringsplanen for Skodsberg småbåthavn.  Eier av småbåthavna Niklas Buer (gnr. 57, 
bnr. 1) er informert om rådmannens forslag om endring av reguleringsplanen for småbåthavna. 
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REHABILITERING/UTBYGGING AV AREMARK SKOLE - OPPNEVNING AV MEDLEM 
AV PLANKOMITE FRA PLAN OG UTVIKLINGSUTVALGET.  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 13/1602 614// 
 
Sektor: RÅDMANN        
 
Saksbehandler: STK 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
31/13 Plan- og utviklingsutvalget 17.10.2013 
 
Innstilling: 
Som medlem av plankomiteen velges: 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Saksopplysninger: 
Kommunestyret fattet i møte 13.06.2013, sak nr. 26/13 følgende vedtak: 
 

1. Det opprettes en plankomite for rehabilitering/utbygging av Aremark skole bestående av: 

- En representant fra formannskapet – Geir Aarbu 

- En representant fra oppvekst- og kulturutvalget 

- Rektor/virksomhetsleder skole og Sfo 

- Teknisk sjef 

- En representant fra elevrådet 

- En representant fra FAU 

- En representant fra de ansatte ved skolen 

- Verneombud ved skolen 

- En representant fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

- En representant fra Plan- og utviklingsutvalget 

 

2. Som leder velges: Geir Aarbu 

3. Rådmannen utpeker sekretær blant de ansatte i plankomiteen. 
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Vurdering: 
Plan og utviklingsutvalget skal velge representant til plankomiteen.  
Saken legges frem uten rådmannens innstilling. 
 
 
 
Vurdering: 
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ENDRING AV LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE 
AVLØPSANLEGG  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 13/1613 /M41/ 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: GGA 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
32/13 Plan- og utviklingsutvalget 17.10.2013 
/ Kommunestyret  
 
Innstilling: 
Forskriftens § 11, under punkt: ”for de enkelte anleggstyper gjelder” endres til: 
 
Minirenseanlegg. 
Skal til enhver tid ha skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med kvalifisert driftsoperatør som sikrer 
forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget. Driftsoperatøren skal godkjennes av kommunen. Kopi av 
slik avtale sendes forurensningsmyndigheten i Aremark kommune.  Drifts- og vedlikeholdsavtalen skal 
bl.a. inneholde: avtale om regelmessig drifting, tilsyn og årsrapportering. Som en del av drifts- og 
vedlikeholdsavtalen skal det også tas representativ utløpsprøve minimum hvert 4. år. Denne skal 
analyseres på tot-P og BOF5, eventuelt også på TKB. Alle prøver skal analyseres ved akkreditert 
laboratorium.  
 
Tilsvarende endring gjelder også for øvrige anleggstyper som våtmarksfilter, biologisk filter og kunstig 
sandfiltergrøft for gråvann. 
 
Forskriftens § 7, under punktet ”kunstig sandfiltergrøft for gråvann” endres til: 
 
Sandfilteranlegg. Sandfilter, godkjenningen gjelder bare for gråvann. I enden av sandfiltergrøft skal det være 
tilgjengelig kum for utløpsprøve. Utføres i henhold til beskrivelse i www.avlop.no. Anlegget skal ha 
støtbelastning med pumpe. Som toalettløsning skal det benyttes tett oppsamlingstank eller godkjent biologisk 
toalett. Fordelingslag, infiltrasjonsrør og støtbelastning skal være i samsvar med VA/Miljøblad nr.59, lukkede 
infiltrasjonsanlegg. 
 
 
 
Vedlegg: 
Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune (gjeldende) 
Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune (ny) 
 
 
Saksopplysninger: 



 Sak 32/13 
 

  
 

Den 14.12.2006, sak 06/429, vedtok kommunestyret i Aremark kommune ny lokal forskrift om utslipp 
fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra 
bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter med innlagt vann, og hvor utslippet ikke 
overskrider 50 pe. 
Gjennom praktiseringen av forskriften er det fra enkelte hold kommet til uttrykk at ordlyden i 
forskriftens § 11 er diskriminerende i forhold til konkurranseloven. 
 
Av den lokale forskriften for utslipp fra mindre avløpsanlegg § 11 fremgår følgende: 

 Minirenseanlegg skal ha drifts- og vedlikeholdsavtale med renseleggsleverandør. Tilsvarende 
gjelder også for andre anleggstyper hvor drifts-og vedlikeholdsavtale er nødvendig. 

Av den lokale forskriften for utslipp fra mindre avløpsanlegg § 7 fremgår følgende følgende: 
 Sandfilter. Godkjenningen gjelder bare ved rehabilitering av bestående sandfilter, og anlegget 

kan bare benyttes til gråvann. 
 
Vurdering: 
Vedrørende drifts- og vedlikeholdsavtale: 
Det fremgår av forskriften at ”drifts- og vedlikeholdsavtalen skal være med anleggs-leverandør”.  
 
Dette må betegnes som diskriminerende for andre foretak som har kompetanse til å stå ansvarlig for 
drift og vedlikehold. Forskriften bør derfor endres slik at andre foretak som innehar nødvendig 
kompetanse ikke utestenges gjennom forskriftens ordlyd. 
Det henvises til konkurranselovens §1 hvor lovens formål er å fremme konkurranse for derigjennom å 
bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Det skal videre tas særlige hensyn til forbrukernes 
interesser. Videre setter konkurranseloven forbud mot utnyttelse av dominerende stilling, dvs. å 
påtvinge, direkte eller indirekte urimelige innkjøps- eller utsalgspriser eller andre urimelige 
forretningsvilkår, jf. § 11. 
 
Endringsforslag 1: 

 
Minirenseanlegg. 
Skal til enhver tid ha skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med kvalifisert driftsoperatør som sikrer 
forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget. Driftsoperatøren skal godkjennes av kommunen. Kopi av 
slik avtale sendes forurensningsmyndigheten i Aremark kommune.  Drifts- og vedlikeholdsavtalen skal 
bl.a. inneholde: avtale om regelmessig drifting, tilsyn og årsrapportering. Som en del av drifts- og 
vedlikeholdsavtalen skal det også tas representativ utløpsprøve minimum hvert 4. år. Denne skal 
analyseres på tot-P og BOF5, eventuelt også på TKB. Alle prøver skal analyseres ved akkreditert 
laboratorium.  
 
Tilsvarende endring gjelder også for øvrige anleggstyper som våtmarksfilter, biologisk filter og 
kunstig sandfiltergrøft. 
 
Vedrørende godkjente anleggstyper: 
I henhold til forskriftens § 7 står det angitt hvilke renseløsninger som kan anvendes. Disse er som 
følger: 

 Lukkede infiltrasjonsanlegg 
 Våtmarksfilter 
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 Minirenseanlegg 
 Tett tank (Løsningen gjelder generelt bare for svartvann, og godkjennes da bare i kombinasjon med 

godkjent renseløsning for gråvann. Unntaksvis kan tett tank også godkjennes for gråvann fra 
fritidsbebyggelse) 

 Biologisk filter 
 Sandfilter (godkjennes bare ved rehabilitering av bestående sandfilteranlegg og kan kun benyttes for 

gråvann) 
 
De angitte anleggene er anerkjente renseløsninger som er bygd på lang praksis og erfaring gjennom 
utprøving og uttesting bl.a. ved Bioforsk og andre laboratorier. Ved å anvende en av disse løsningene 
kan man forvente at renseresultatet oppfyller forskriftens krav til reduksjon av fosfor og organisk 
materiale som er de to viktigste parameterne. Anleggene renser også på andre parametre som Nitrogen 
og bakterier. 
 
En periode var sandfilteranlegg ikke regnet for å være et anlegg som klarte å oppfylle rensekravene. 
Dette hadde opprinnelig sin årsak at det også ble benyttet for svartvann (avløp fra toalett). Dersom 
anlegget benyttes kun for gråvann, kombinert med godkjent løsning for toalettavløp, tett tank eller 
biologisk toalettløsning, viser det seg at også dette er en anleggstype som klarer rensekravet satt i 
forskriften. Dagens gråvann tilsettes også mindre fosfor enn tidligere, ettersom vaskemidler og 
lignende stort sett er fosforfrie. Det forutsettes at anlegget bygges og dimensjoneres riktig. 
Renseløsningen kan anvendes for bolig, men spesielt for hytter kan dette være en særlig gunstig 
løsning da den ikke vil påvirkes av ujevn belastning. 
 
Endringsforslag 2: 
 
Sandfilteranlegg. Sandfilter, godkjenningen gjelder bare for gråvann. I enden av sandfiltergrøft skal det være 
tilgjengelig kum for utløpsprøve. Utføres i henhold til beskrivelse i www.avlop.no. Anlegget skal ha 
støtbelastning med pumpe. Som toalettløsning skal det benyttes tett oppsamlingstank eller godkjent biologisk 
toalett. Fordelingslag, infiltrasjonsrør og støtbelastning skal være i samsvar med VA/Miljøblad nr.59, lukkede 
infiltrasjonsanlegg. 
 
Endring av vedtatt forskrift kan medføre at det er nødvendig med offentlig høring/forhåndsvarsling 
dersom forskriften skal endres, jf. Forvaltningsloven § 37. Forvaltningsorganet bestemmer på hvilken 
måte forhåndsvarslingen skal foregå og kan sette frist for å gi uttalelse. Forhåndsvarsling kan unnlates 
for så vidt den: 
 
 Ikke vil være praktisk gjennomførlig 
 Kan vanskeliggjøre gjennomføring av forskriften eller svekke dens effektivitet 
 Må anses som åpenbart unødvendig 

 
Rådmannen er av den oppfatning at de foreslåtte endringene er å anse som ubetydelige. Det er heller 
ingen grunn til å anta at endringene skulle ha noen konflikter i seg ettersom endringene er til brukerens 
fordel. Det er også viktig at gjeldende forskrift er i strid med annet lovverk, i dette tilfellet 
konkurranseloven. Endringen bør derfor kunne gjennomføres uten høring/forhåndsvarsling, jf. Punktet 
”må anses som åpenbart unødvendig med forhåndsvarsling” 
Endringene ble vedtatt av kommunestyret i Marker kommune 19.06.2012. 
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Ettersom hovedplanen for Vann og avløp er vedtatt, er det nødvendig at også den lokale forskriften 
endres, slik at arbeidet kan igangsettes med de eiendommene som ikke blir berørt av planen. 
 
Konklusjon: 
Den 14.12.2006, sak 06/429, vedtok kommunestyret i Aremark kommune ny lokal forskrift om utslipp 
fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra 
bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter med innlagt vann, og hvor utslippet ikke 
overskrider 50 pe. 
Gjennom praktiseringen av forskriften er det fra enkelte hold kommet til uttrykk at ordlyden i 
forskriftens § 11 er diskriminerende i forhold til konkurranseloven. I tillegg ber Rådmannen om at det 
åpnes opp for bruk av kunstig sandfiltergrøft for gråvann.  
 
I henhold til overnevnte saksfremlegg og vurdering anbefaler Rådmannen at gjeldende forskrift endres 
i samsvar med de forslag som fremgår i saken. Sett på bakgrunn av at endringene må anses å være av 
mindre betydning,  anser rådmannen at høring og forhåndsvarsling er unødvendig. 
Endringene kunngjøres i Norsk Lovtidende. 
 
 
 
 



Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark 
kommune. 
 
  
 
Fastsatt av Aremark kommunestyre dd.mm.2013, med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om 
begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 12 endret ved forskrift 15 des 2005 nr. 
1691 (i kraft 1. jan 2007), § 12-6 og § 12-16, jf. Lov 13.mars 1981 nr.6 om vern mot forurensninger og 
om avfall (Forurensningsloven). 
  
§5 til og med §12 i denne forskriften erstatter kravene i forurensningsforskriften §12.7 til og 
med §12.13. For øvrig gjelder bestemmelsene i forurensningsforskriften.  
  
§1 Formål. 
Denne forskriften setter krav til tekniske løsninger ved nybygging, rehabilitering og vesentlig 
utvidelse av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune, slik at hensynet til resipienten og 
brukerinteressene ivaretas.  
  
§2 Krav om søknad. 
Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig. Kommunens søknadsskjema skal 
benyttes.  
  
§3 Virkeområde. 
Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og 
andre virksomheter, med innlagt vann i Aremark kommune, og hvor utslippet ikke overstiger 
50 pe. Unntatt er bebyggelse som er tilkoplet kommunalt avløpsanlegg.  
  
§4 Definisjoner. 
Definisjonene i forurensningsforskriftens §11.3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder 
følgende: 
 
Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller 
slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes 
av vann fra tank eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til 
grunn eller oppsamlingstank. 
 
Svartvann: Avløpsvann fra vannklosett. 
 
Gråvann: Den del av avløpsvannet som kommer fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp 
er ikke inkludert. 
 
Tot-P: Total fosfor. 
 
BOF5: Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff 
i vann. 
 
TKB: Termotolerante koliforme bakterier. 
Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et 
biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn. 
Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til 
renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for 
eksempel skyldes kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer utslipp fra en person. 
 



Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for 
infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann 
(bekk, elv, sjø, innsjø, tjern). 
 
ADK-1 kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp. 
  
§5 Krav til planlegging. 
Foretak som utfører planlegging skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i 
henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører grunnundersøkelse eller prosjektering 
av infiltrasjonsanlegg skal ha nødvendig hydrogeologisk kompetanse. 
  
Kommunen har anledning til å kreve en samlet avløpsplan for områder der dette er naturlig.  
  
Brukerinteresser som antas å bli berørt av utslippet, herunder interesser knyttet til 
drikkevannsforsyning, rekreasjon og næringsvirksomhet, skal beskrives. Det skal innhentes 
opplysninger om tilstanden for drikkevannskilder som kan tenkes å bli berørt av utslippet. Der 
det er drikkevannsinteresser, skal det dokumenteres at drikkevannet ikke blir påvirket av 
utslippet.  
  
Ved nyanlegg eller utvidelse på annenmanns grunn skal det foreligge erklæring fra grunneier 
om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av 
erklæring skal vedlegges søknad om utslipp. Erklæringen skal tinglyses etter at tillatelse er 
gitt.  
  
§6. Utslippskrav. 
Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner eller renseeffekter, regnet som 
årlig middelverdi. 
  

Parameter: Utslippskonsentrasjon:
Tot-P <1,0 mg/l (Dette tilsvarer en renseffekt på >90%) 
BOF5 <75 mg/l. (Dette tilsvarer en renseffekt på >70%) 

  
Der hvor brukerinteresser blir berørt, kan det stilles krav til utslipp av bakterier (TKB).  
  
§7 Godkjente renseløsninger.  
Der forholdene ligger til rette for det, skal det benyttes følgende renseløsning: 
 
- Lukkede infiltrasjonsanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr.59 og Norvar-rapport 

49/1994, ”Grunnundersøkelser for infiltrasjon – små avløpsanlegg”. 
  
Der forholdene ikke ligger til rette for å benytte lukket infiltrasjonsanlegg, tillates følgende 
renseløsninger:  
  
- Våtmarksfilter. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr.49. 

 
Sandfilteranlegg. Sandfilter, godkjenningen gjelder bare for gråvann. I enden av 
sandfiltergrøft skal det være tilgjengelig kum for utløpsprøve. Utføres i henhold til 
beskrivelse i www.avlop.no. Anlegget skal ha støtbelastning med pumpe. Som 
toalettløsning skal det benyttes tett oppsamlingstank eller godkjent biologisk toalett. 
Fordelingslag, infiltrasjonsrør og støtbelastning skal være i samsvar med VA/Miljøblad 
nr.59, lukkede infiltrasjonsanlegg. 
 

 



- Fordelingslag, infiltrasjonsrør og støtbelastning skal være i samsvar med VA/Miljøblad 
nr.59, lukkede infiltrasjonsanlegg. Som toalettløsning skal det benyttes tett 
oppsamlingstank eller godkjent biologisk toalett. 

 
  
- Minirenseanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr.52. Anlegget skal ha 

dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN12566-3 . 
  
- Tett tank. Løsningen gjelder generelt bare for svartvann, og godkjennes da bare i 

kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Unntaksvis kan tett tank også 
godkjennes for gråvann fra fritidsbebyggelse. Det skal være alarm som varsler i god tid 
før tanken er full. 

 
  

- Biologisk filter. Godkjenningen gjelder bare for gråvann. Utføres i henhold til 
VA/Miljøblad nr.60. 

 
 
- Slamavskiller skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr.48. Den skal plasseres slik at 

den kan tømmes hele året med tømmeutstyr. Kommunen kan gi nærmere opplysninger 
om krav til avstand / høydeforskjell fra veg. For gråvannsanlegg kan prefabrikkert 
filterposekum benyttes istedenfor slamavskiller, der det ikke er mulighet for tømming av 
slamavskiller. 
 

Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er 
benyttet.  
 
§8 Utslippssted. 
  
Resipientkapasiteten skal tillegges vekt.  
  
Utslippssted må legges slik at det ikke kommer i konflikt med drikkevannsinteresser.  
  
Alle overflateresipienter som mottar renset avløpsvann skal ha årssikker vannføring. (Jfr. §3 i 
Lov om vassdrag og grunnvann). Der det er uforholdsmessig langt til resipient med årssikker 
vannføring, kan det tillates å kople utløpsledning til ledning for jordbruksdrenasje dersom den 
munner ut i resipient med årssikker vannføring.  
  
Der det ikke er praktisk gjennomførbart å finne en resipient med årssikker vannføring, kan 
det unntaksvis tillates å føre utslippet til resipient med ikke årssikker vannføring eller til 
terreng, dersom dette ikke gir uakseptable hygieniske forhold.  
  
Ved utslipp til innsjø, sjø, tjern eller dam skal utløpet være dykket til enhver tid.  
  
§9 Krav til utførelse. 
Foretak som utfører avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i 
henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne 
dokumentere relevant kompetanse, for eksempel utdannelse som maskinentreprenør eller 
rørlegger, og tilleggsutdannelse i form av ADK-1 kurs eller 2-dagers kurs i bygging / 
installasjon og prosjektering av mindre avløpsanlegg fra Norsk Rørsenter, eller tilsvarende. 
  
Alle kumlokk skal være låst eller sikret på forsvarlig måte.  
  
Alle renseanlegg bortsett fra infiltrasjonsanlegg skal ha mulighet for prøvetaking på utløp. 



  
§10 Krav til drift og vedlikehold. 
Avløpsanlegg skal drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle 
klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger.  
  
§11 Tilsyn og kontroll. 
Eier av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav følges. 
  
 
 
 
 
Generelt gjelder: 
  
All pålagt prøvetaking skal utføres av fagkyndig virksomhet og bekostes av eier.  
  
Kommunen eller den som kommunen bemyndiger har anledning til å besøke anleggene for 
kontroll og tilsyn, og kan ta utløpsprøver for kontroll av at rensekrav overholdes.  
  
Alle slamavskillere skal kontrolleres av slamtømmer ved hver tømming i henhold til 
kontrollskjema. 
  
Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. 
Analysemetoder nevnt i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2 skal benyttes.  
  
Årsrapport for anlegg med drifts- og vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen innen 01. 
februar påfølgende år. Den skal minimum inneholde følgende: 
- Kort beskrivelse av anlegget. 
- Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer. 
- Resultater fra eventuelle vannanalyser. 
  
For de enkelte anleggstypene gjelder: 
  
- Minirenseanlegg. 

Skal til enhver tid ha skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med kvalifisert driftsoperatør 
som sikrer forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget. Driftsoperatøren skal godkjennes 
av kommunen. Kopi av slik avtale sendes forurensningsmyndigheten i Aremark 
kommune.  Drifts- og vedlikeholdsavtalen skal bl.a. inneholde: avtale om regelmessig 
drifting, tilsyn og årsrapportering. Som en del av drifts- og vedlikeholdsavtalen skal det 
også tas representativ utløpsprøve minimum hvert 4. år. Denne skal analyseres på tot-P 
og BOF5, eventuelt også på TKB. Alle prøver skal analyseres ved akkreditert 
laboratorium. 
  

- Våtmarksfilter og biologisk filter. 
Skal til enhver tid ha skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med kvalifisert driftsoperatør 
som sikrer forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget. Driftsoperatøren skal godkjennes 
av kommunen. Kopi av slik avtale sendes forurensningsmyndigheten i Aremark 
kommune.  Drifts- og vedlikeholdsavtalen skal bl.a. inneholde: avtale om regelmessig 
drifting, tilsyn og årsrapportering. Som en del av drifts- og vedlikeholdsavtalen skal det 
også tas representativ utløpsprøve minimum hvert 4. år. Denne skal analyseres på tot-P 
og BOF5, eventuelt også på TKB. Alle prøver skal analyseres ved akkreditert 
laboratorium. 
Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke oppfyller rensekravene. 
  

- Sandfilter. 



Skal til enhver tid ha skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med kvalifisert driftsoperatør 
som sikrer forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget. Driftsoperatøren skal godkjennes 
av kommunen. Kopi av slik avtale sendes forurensningsmyndigheten i Aremark 
kommune.  Drifts- og vedlikeholdsavtalen skal bl.a. inneholde: avtale om regelmessig 
drifting, tilsyn og årsrapportering. Som en del av drifts- og vedlikeholdsavtalen skal det 
også tas representativ utløpsprøve minimum hvert 4. år. Denne skal analyseres på tot-P 
og BOF5, eventuelt også på TKB. Alle prøver skal analyseres ved akkreditert 
laboratorium. 
Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke oppfyller rensekravene. 

 
§12 Lukt. 
Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at 
omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt. 
  
§13  Eldre utslipp. 
Utslipp etablert før 01.01.2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes 
tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige fra 01.01.2007. Utslippene 
kan likevel bestå inntil enkeltvedtak om opprydding er fastsatt. 
 
§ 14  Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft dd.mm.2013, og samtidig oppheves forskrift 14.12.2006 nr. 1724 
forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune, Østfold.  
 
 
 



  Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløp sanlegg i 
Aremark kommune.  
  
Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i ”Forskrift om endring av forskrift av 
01.06.2004 om begrensning av forurensning” (forurensningsforskriften), fastsatt av 
miljøverndepartementet 15.12.05. §§1 til og med 12 i denne forskriften har hjemmel i 
forurensningsforskriften §12.6. §13 i denne forskriften har hjemmel i forurensningsforskriftens 
§12.16.  

  
§§5 til og med 12 i denne forskriften erstatter kravene i forurensningsforskriften §§12.7 til og 
med 12.13. For øvrig gjelder bestemmelsene i forurensningsforskriften.   

§1 Formål.  

Denne forskriften setter krav til tekniske løsninger ved nybygging, rehabilitering og vesentlig 
utvidelse av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune, slik at hensynet til resipienten og 
brukerinteressene ivaretas.   

§2 Krav om søknad.  

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig. Kommunens søknadsskjema skal benyttes.   

§3 Virkeområde.  

Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og 
andre virksomheter, med innlagt vann i Aremark kommune, og hvor utslippet ikke overstiger 50 
pe. Unntatt er bebyggelse som er tilkoplet kommunalt avløpsanlegg.   

§4 Definisjoner.  

Definisjonene i forurensningsforskriftens §11.3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder 
følgende:  
Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller 
slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av 
vann fra tank eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til grunn 
eller oppsamlingstank.  
Svartvann: Avløpsvann fra vannklosett.  
Gråvann: Den del av avløpsvannet som kommer fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er 
ikke inkludert.  
Tot-P: Total fosfor.  
BOF5: Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk 
stoff i vann.  
TKB: Termotolerante koliforme bakterier.  
Personekvivalent, pe:  Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem 
døgn (BOF 5) på 60 gram oksygen pr. døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største 
ukentlige mengde som går til renseanlegget eller  



 
 

 

utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes 
kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer utslipp fra en person.  
Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for 
infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, 
sjø, innsjø, tjern).  
ADK-1 kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp.  

§5 Krav til planlegging.  

Foretak som utfører planlegging skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til 
plan- og bygningsloven. Den som utfører grunnundersøkelse eller prosjektering av 
infiltrasjonsanlegg skal ha nødvendig hydrogeologisk kompetanse.  
  
Kommunen har anledning til å kreve en samlet avløpsplan for områder der dette er naturlig.   
  
Brukerinteresser som antas å bli berørt av utslippet, herunder interesser knyttet til 
drikkevannsforsyning, rekreasjon og næringsvirksomhet, skal beskrives. Det skal innhentes 
opplysninger om tilstanden for drikkevannskilder som kan tenkes å bli berørt av utslippet. Der det 
er drikkevannsinteresser, skal det dokumenteres at drikkevannet ikke blir påvirket av utslippet.   

  
Ved nyanlegg eller utvidelse på annenmanns grunn skal det foreligge erklæring fra grunneier om 
tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av erklæring skal 
vedlegges søknad om utslipp. Erklæringen skal tinglyses etter at tillatelse er gitt.   

§6. Utslippskrav.  

Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner eller renseeffekter, regnet som årlig 
middelverdi.  
  

  
Der hvor brukerinteresser blir berørt, kan det stilles krav til utslipp av bakterier (TKB).   

§7 Godkjente renseløsninger.   

Der forholdene ligger til rette for det, skal det benyttes følgende renseløsning:  
  Lukkede infiltrasjonsanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr.59 og Norvar-
rapport 49/1994, ”Grunnundersøkelser for infiltrasjon – små avløpsanlegg”.  
  
Der forholdene ikke ligger til rette for å benytte lukket infiltrasjonsanlegg, tillates følgende 
renseløsninger:   
  
  Våtmarksfilter. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr.49.  

 
Parameter:  Utslippskonsentrasjon:  

Tot-P  <1,0 mg/l (Dette tilsvarer en renseffekt 
på >90%)  

BOF5  <75 mg/l. (Dette tilsvarer en renseffekt 



 

 
 

  
  Minirenseanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr.52. Skal ha dokumentasjon som 
tilfredsstiller NS-EN12566-3 eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og 
gjennomsnittlig lufttemperatur. Skal også være typegodkjent i henhold til frivillig 
typegodkjenningsordning, klasse 1, inntil 31.07.2008.   
  

Tett tank.   
Tett tank godkjennes vanligvis ikke, men kommunen kan gi tillatelse til dette i spesielle 
tilfeller der det er spesielt viktig å unngå utslipp, for eksempel i nærheten av lokale 
drikkevannskilder eller badeplasser. Løsningen gjelder da generelt bare for svartvann, og 
godkjennes bare i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Unntaksvis kan tett 
tank også godkjennes for gråvann fra fritidsbebyggelse. Det skal være alarm som varsler i 
god tid før tanken er full. Det skal være kjørbar atkomst med tømmeutstyr til tanken. 
Tankvolum skal være minimum 6m3.  

  
  Biologisk filter. Godkjenningen gjelder bare for gråvann. Utføres i henhold til 
VA/Miljøblad nr.60.  
  
  Sandfilter. Godkjenningen gjelder bare ved rehabilitering av bestående sandfilter, og 
anlegget kan bare benyttes til gråvann. Utføres i henhold til pkt.7 i "Retningslinjer for 
utforming og drift av separate avløpsanlegg" i den utgåtte "Forskrift om utslipp fra separate 
avløpsanlegg".  
  
Følgende renseløsninger krever slamavskiller: Lukkede infiltrasjonsanlegg, våtmarksfilter, 
biologisk filter og sandfilter. Slamavskiller skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr.48. Den skal 
plasseres slik at den kan tømmes hele året med tømmeutsyr. Kommunen kan gi nærmere 
opplysninger om krav til avstand / høydeforskjell fra veg. For gråvannsanlegg kan prefabrikert 
filterposekum benyttes istedenfor slamavskiller, der det ikke er mulighet for tømming av 
slamavskiller.  

  
Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er 
benyttet.   

§8 Utslippssted.  

Resipientkapasiteten skal tillegges vekt.   
  
Utslippssted må legges slik at det ikke kommer i konflikt med drikkevannsinteresser.   
  
Alle overflateresipienter som mottar renset avløpsvann skal ha årssikker vannføring. (Jfr. §3 i Lov 
om vassdrag og grunnvann). Der det er uforholdsmessig langt til resipient med årssikker 
vannføring, kan det tillates å kople utløpsledning til ledning for jordbruksdrenasje dersom den 
munner ut i resipient med årssikker vannføring.   
  
  
  
  
  



Der det ikke er praktisk gjennomførbart å finne en resipient med årssikker vannføring, kan det 
unntaksvis tillates å føre utslippet til resipient med ikke årssikker vannføring eller til terreng, 
dersom dette ikke gir uakseptable hygieniske forhold.   
  
Ved utslipp til innsjø, sjø, tjern eller dam skal utløpet være dykket til enhver tid.   

  

§9 Krav til utførelse.  

Foretak som utfører avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold 
til plan- og bygningsloven. Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne dokumentere 
relevant kompetanse, for eksempel utdannelse som maskinentreprenør eller rørlegger, og 
tilleggsutdannelse i form av ADK-1 kurs eller 2-dagers kurs i bygging / installasjon og 
prosjektering av mindre avløpsanlegg fra Norsk Rørsenter, eller tilsvarende.  
  
Alle kumlokk skal være låst eller sikret på forsvarlig måte.   
  
Alle renseanlegg bortsett fra infiltrasjonsanlegg skal ha mulighet for prøvetaking på utløp.  

§10 Krav til drift og vedlikehold.  

Avløpsanlegg skal drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle 
klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger.   

§11 Tilsyn og kontroll.  

Eier av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav følges.  
  
Generelt gjelder:  
  
All pålagt prøvetaking skal utføres av fagkyndig virksomhet og bekostes av eier.   
  
Kommunen eller den som kommunen bemyndiger har anledning til å besøke anleggene for 
kontroll og tilsyn, og kan ta utløpsprøver for kontroll av at rensekrav overholdes.   
  
Alle slamavskillere skal kontrolleres av slamtømmer ved hver tømming i henhold til 
kontrollskjema.  
  
Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. 
Analysemetoder nevnt i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2 skal benyttes.   
  
  
  
  
  



 

 

  
Årsrapport for anlegg med drifts- og vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen innen 01. 
februar påfølgende år. Den skal minimum inneholde følgende:  
  Kort beskrivelse av anlegget.  
  Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer.  
  Resultater fra eventuelle vannanalyser.  
  
For de enkelte anleggstypene gjelder:  
  
  Minirenseanlegg.  

Skal ha drifts- og vedlikeholdsavtale med renseanleggleverandør. Som en del av denne skal 
anlegget ha tilsyn og levere årsrapport hvert år. Som en del av drifts- og vedlikeholdsavtalen 
skal det også tas representativ utløpsprøve minimum hvert 4. år. Denne skal analyseres på tot-
P og BOF5, eventuelt også på TKB. Ved eventuell konkurs / opphør hos leverandør skal eier 
inngå drifts- og vedlikeholdsavtale med annen fagkyndig virksomhet, godkjent av 
kommunen.   

  
  
Våtmarks- og biologisk filter 
Skal ha drifts- og vedlikeholdsavtale med renseanleggleverandør. Som en del av denne skal 
anlegget ha tilsyn og levere årsrapport hvert år. Som en del av drifts- og vedlikeholdsavtalen 
skal det også tas representativ utløpsprøve minimum hvert 4. år. Denne skal analyseres på 
tot-P og BOF5, eventuelt også på TKB. Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke 
overholder fosforkravet. Ved eventuell konkurs / opphør hos leverandør skal eier inngå 
drifts- og vedlikeholdsavtale med annen fagkyndig virksomhet, godkjent av kommunen.   

  
  
Sandfilter 
Det skal tas representativ utløpsprøve minimum hvert 4. år. Denne skal analyseres på tot-P og 
BOF5, eventuelt også på TKB. Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke 
overholder fosforkravet.  

§12 Lukt.  

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at 
omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.  
  

§13 Eldre utslipp.  

Utslipp etablert før 01.01.2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes 
tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige fra 01.01.2007. Utslippene kan 
likevel bestå inntil enkeltvedtak om opprydding er fastsatt.  

----------------------------------  
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FORSLAG TIL LOKAL FORSKRIFT OM TØMMING AV SLAM FRA PRIVATE 
AVLØPSANLEGG AREMARK KOMMUNE  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 13/1614 /M49/ 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: GGA 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
33/13 Plan- og utviklingsutvalget 17.10.2013 
 
Innstilling: 
 
Forslag til ”Lokal forskrift om tømming av slam fra private avløpsanlegg i Aremark 
kommune” sendes ut på offentlig høring i 4 uker.  Jfr. forvaltningslovens § 37. 

 
 
Vedlegg: 
 
Forslag til Lokal forskrift om tømming av slam fra private avløpsanlegg i Aremark kommune 
 
Saksopplysninger. 
Det har i stor grad vært forurensningsloven og forurensningsforskriftens bestemmelser som har vært 
benyttet der hvor det har vært iverksatt tiltak grunnet overtramp som følge av forurensning av slam. 
Dette medfører til dels brev med henvisning til mange paragrafer i sentrale lover og forskrifter, noe 
som ofte kan være vanskelig å forstå. 

Tvungen kommunal tømmeordning for slam har, etter at den ble innført, ikke fungert optimalt med 
tanke på sikker drift og for å unngå forurensning fra spredt avløpsanlegg. Mye har skjedd i løpet av 20 
år med hensyn på nasjonale og lokale forskrifter etter forurensningsloven. Nye anleggstyper er 
kommet på markedet med påfølgende nye krav til drift og vedlikehold. Det er derfor viktig at en ny 
forskrift ivaretar økt fokus på drift og vedlikehold i samsvar med Aremark kommunes målsetting om 
opprydding og sanering av avløpsanlegg i spredt bebyggelse.  
 

Kommunen legger opp til en minimumstømming der anleggseier har ansvar for selv å bestille 
nødvendig tømminger utover dette. Erfaringen med denne ordningen er at man får en situasjon der et 
betydelig antall anlegg forurenser nærmiljøet. Svært ofte handler dette om en anleggseier som både 
bevisst og ubevist forsømmer sin plikt til å unngå forurensning. I en del tilfeller skjer overtramp som 
en følge av ønske om å spare driftskostnader/tømmekostnader.  



 Sak 33/13 
 

  
 

 

Tett tank som har rent over, og hvor eier tømmer selv. Foto:SSIØ 

Lokal forskrift for tømming av slam fra private avløpsanlegg har som formål å sikre en miljøkvalitet 
ved private avløpsanlegg slik at forurensning ikke fører til helseskade, går ut over trivsel eller skader 
naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Det vil bli økt fokus på drift og vedlikehold og 
kommunen tar en mer aktiv rolle i samarbeid med anleggseier og renovatør. Eksempler på dette kan 
være tømmefrekvens og behovsprøvd tømming. Kontroll med antall tømminger er et godt verktøy for 
å finne ut om et anlegg behøver vedlikehold, eller bestemme at en eiendom skal ha hyppigere enn årlig 
tømming(tømmefrekvens). 
 

Kommunen vil kunne vedta behovsprøvd tømming, (færre enn årlig) f.eks. for minirenseanlegg for 
enkelteiendommer, dersom dette er dokumentert nødvendig for at rensekrav skal oppnås. 
Det vil også være lettere for kommunen som forurensningsmyndighet å håndtere overtramp og brudd 
på forurensningsloven når en har en lokal forskrift som er mer konkret i bestemmelsene.  
 

Det er definert bomtur og ekstratur for på sikt å gi muligheten til et differensiert gebyrregulativ i 
forhold til praktiske problemer ved tømming. Gebyr for tjenesten skal dekke de faktiske kostnadene.  
Tømmerutine er et verktøy for å redusere muligheten for at anlegg skal forurense utilsiktet. 
Kommunen tar mer ansvar for at anlegg følges opp i samsvar med formål om vern av vann og 
vassdrag. Ordningen skal være økonomisk fordelaktig for alle parter ved at anleggseier betaler etter 
fremforhandlet gebyrregulativ, slamrenovatør har mer forutsigbarhet i planlegging av sine ruter og 
kommunen forenkler kontroll og fakturering. 
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Bioforsk har anbefalt at tetthetskontroll innføres for å unngå misbruk av tette tanker. Ordningen vil 
fjerne muligheten for økonomisk gevinst ved for eksempel å slå hull i tanken for å redusere antall 
tømminger. Samtidig vil en slik kontroll medføre økt fokus på anleggseiers plikt til å unngå 
forurensning og være en rutinemessig informasjonskanal for opplysning og dialog. 

Vurdering. 
De fleste Indre Østfold kommunene har allerede vedtatt egne lokale forskrifter for tømming av slam. 
Likelydende forslag til Lokal forskrift om tømming av slam fra private avløpsanlegg i Aremark 
kommune skal også til behandling i Marker og Rømskog kommuner.  
 
Kommunen skal i henhold til Forurensningsloven § 26 sørge for tømming av slam fra 
slamavskillere. Gjennom Forurensningsloven § 30 har kommunen hjemmel til å lage lokal forskrift for 
slamtømming.  
 
Forskriftsforslaget gjelder for alle eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett og som 
har utslipp av avløpsvann til tett tank, grunn eller vassdrag. Den omfatter bolighus, fritidsbebyggelse, 
næringsvirksomhet og lignende virksomhet. Ved å lage en mer detaljert, ny lokal forskrift, vil det bli 
enklere å følge opp brudd og overtramp, samt sikre lik behandling. 
 

Rådmannen viser til vedlagte forslag til Lokal forskrift for tømming av slam fra private 
avløpsanlegg som foreslås sendt ut på høring med 4 ukers høringsfrist.  Jfr. forvaltningslovens        §  
37. 

 

 
 

 
 



Forskrift om tvungen tømming av slam fra private avløpsanlegg, Aremark 
kommune, Østfold 
 
Hjemmel: Fastsatt av Aremark kommunestyre dd.mm.2013 med hjemmel i lov 13. mars 1981 
nr.6 om vern mot forurensninger og avfall (Forurensningsloven) §26, §30 ,§ 34 og § 79. 
 
INNHOLD 
 
§1. Formål 
Formålet med denne forskriften er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet ved private avløpsanlegg, 
slik at forurensning ikke fører til helseskade eller helsemessig ulempe, går ut over trivsel eller 
skalder naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 
Den skal også sikre lik behandling av alle eiendommer med private avløpsanlegg. 
 
§2. Virkeområde 
Alle eiendommer som har eget sanitæranlegg i Aremark kommune er omfattet av forskriften. 
Forskriften gjelder tømming og transport av slam fra renseinnretninger for sanitært 
avløpsvann og tilsyn med nevnte anlegg. 
 
§3. Definisjoner 

- Abonnent: Eier av eiendommen som omfattes av den kommunale 
tømmeordningen. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal 
likevel fester regnes som abonnent hvis ikke annet er avtalt. 

- Slam: Produkt fra mindre renseinnretninger som slamavskillere, minirenseanlegg, 
tette oppsamlingstanker, gråvannsrenseanlegg. 

- Slamavskillere (septiktank): Tank inndelt i ett eller flere kammer for avslamming 
av avløpsvann før avløpsvannet går videre til rensing. Slamavskiller kan også 
bestå av flere kummer der hver kum utgjør et kammer, og som samlet danner en 
enhet. 

- Oppsamlingsenhet: Slamavskiller, tett tank eller annen oppsamlingstank for 
avløpsslammet, herunder minirenseanlegg, fordelingskum og pumpekum 
inneholdende sanitært avløpsslam. 

- Med gråvann menes avløpsvann fra kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. 
- Med svartvann menes avløpsvann fra toalett. 
- Bomtur kalles fremmøte av slamrenovatøren på eiendom når det ikke kan foretas 

tømming av forskjellige årsaker. Det kan være at veien til anlegget ikke er kjørbar 
på grunn av dårlig vedlikehold eller hinder i veien. Anlegget kan også være 
utilgjengelig for tømming. 

- Ekstratur kalles fremmøte av slamrenovatør på eiendom utenom planlagt 
tømmerute. Det oppstår ved ekstraordinært tømmebehov eller ved nytt fremmøte 
etter bomtur. 

- Tømmerutine kalles utregning av antall tømminger som er nødvendig basert på 
anleggets størrelse og antall personer i husstand. 

- Tetthetskontroll kalles utvidet kontroll med tette samleinnretninger for slam. Det 
skal også kontrolleres om det er nivåalarm i tanken og om denne fungerer. Spor 
etter utslipp som kan være fra tanken skal også undersøkes. 

 
§4. Kommunal innsamling av slam 
Kommunen skal tømme slamavskillere, minirenseanlegg, tette tanker og andre sanitæranlegg 
for avløpsslam. 



 
§5. Abonnentens plikter 
Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med 
tyngre kjøretøy. Adkomst skal ha tilstrekkelig bæreevne og avstand fra vei til anlegg skal ikke 
overstige 30 meter og 5 meter løftehøyde fra bunn i kum til tank på bil. 
Lokk skal være kjøresikre når de kan bli utsatt for overkjøring. Overdekking av kumlokk og 
lignende med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Alle kummer 
må føres opp slik at toppen på kummen er lett å finne og betjene. 

Ved alle forhold som medfører utilstrekkelig tømmerutine plikter abonnenten å melde dette til 
kommunen. Anleggseier er selv ansvarlig for at renseanlegget ikke tilføres avløpsvann som i 
mengde eller sammensetning er i strid med dimensjoneringskriteriene for anlegget. 

Abonnenten skal sørge for å oppbevare relevant dokumentasjon om anlegget. Kommunen kan 
spørre etter dokumentasjon på tilsyn av anlegg. 

Abonnenten skal sørge for at anlegget er i forskriftsmessig stand. 

Abonnenten plikter å bekoste utbedringer av feil og mangler ved anlegget som kommunen 
pålegger, slik at anlegget fungerer i henhold til forurensningsloven. 

§6. Slamrenovatørens rettigheter og plikter 
Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få 
utført tømmingen. 

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal 
forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes. 

Renovatør skal melde inn alle observerte avvik inkludert om det er foretatt bomtur eller 
ekstratur. 

Planlagt tømming og transport skal foretas innenfor tidsrommet kl. 0700 til 2100 mandag til 
fredag, helligdager unntatt. Unntaksvis kan tømming og transport skje på lørdager inntil kl. 
1800. I ekstraordinære situasjoner tømmes anlegg ved behov. 

§7. Tømmefrekvens 
Varsel om tømming vil bli annonsert i lokalpressen og på kommunens nettsider. 

Boliger 

Slamavskillere med WC Årlig 

Slamavskillere uten WC Minimum hvert 3.år 

Tette oppsamlingstanker Årlig eller når den er påviselig full 

Minirenseanlegg med våtslamlager Årlig 

Fritidsboliger/Hytter 

Slamavskillere med WC Minimum hvert 2.år eller når den er påviselig full 

Slamavskillere uten WC Minimum hvert 3.år 

Tette oppsamlingstanker Minimum hvert 2.år eller når den er påviselig full 



Minirenseanlegg med våtslamlager Minimum hvert 2.år eller når den er påviselig full 

Tetthetskontroll (tette oppsamlingstanker) skal utføres hvert 5. år. Dokumentasjon skal sendes 
kommunen. 

Kommunen kan bestemme tømmerutiner/frekvens for alle anlegg som er omfattet av 
forskriften. 

§8. Tømmegebyr 
Abonnenten skal betale gebyr etter regler og satser fastsatt av kommunen. Gebyret skal dekke 
kommunens kostnader for tjenesten. Kostnadene omfatter administrasjon, tømming av slam 
samt behandling av slam ved kommunens renseanlegg. 

§9. Innkreving av gebyr og renter 
Gebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. 
Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av gebyr gjelder reglene i 
lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende. 

§10. Behandlingsgebyr etter Forurensningsloven 
Behandlingsgebyr belastes dersom pålegg om utbedringer av avløpsanlegg, tette tanker mv. 
ikke overholdes (jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning kap. 16). 

Kommunen fastsetter årlig gebyrets størrelse (normalt i kommunens årsbudsjett). 

§11. Klageadgang 
Enkeltvedtak fattet etter denne forskrift kan påklages til kommunens klageorgan i henhold til 
forvaltningslovens bestemmelser. Gebyrstørrelsen regnes som forskrift og kan ikke påklages 
jf. forvaltningslovens § 2 første ledd. 

§12 Overtredelser 
Enkeltvedtak fattet etter denne forskrift kan påklages til kommunens klageorgan i henhold til 
forvaltningslovens bestemmelser. Gebyrstørrelsen regnes som forskrift og kan ikke påklages 
jf. forvaltningslovens § 2 første ledd. 

§13 Ikrafttreden 
Denne forskriften trer i kraft  




