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MØTEINNKALLING 
 
Plan- og utviklingsutvalget innkalles til møte  
 

Torsdag 14.11.2013 kl. 18.00   i kommunestyresalen 
 
Der Rådmannen framlegger budsjett for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 – 2017.  
 
Ordinært møte i Plan og utviklingsutvalget blir satt etter budsjettframleggelsen. 
 
Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. 
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KLAGE PÅ VEDTAK I PLAN OG UTVIKLINGSUTVALGET 22.08.2013 SAK 21/13. 
INNGLASSET MELLOMGANG PÅ FRITIDSBOLIG. GNR 32 BNR 15 - MO HYTTEFELT. 
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 12/456 // 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: FLI 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
21/13 Plan- og utviklingsutvalget 22.08.2013 
34/13 Plan- og utviklingsutvalget 14.11.2013 
 
Innstilling: 
 

1. Klage mottatt 10.10.2013 på vedtak i Plan- og utviklingsutvalget den 22.08.2013 sak 21/13, tas 
delvis til følge.  

2. Det gis dispensasjon for en fasadelengde på inntil 17 m.  
3. Eksisterende mellombygg kan beholdes, når boden rives.  
4. Taket på glassmellombygget må ha samme taksteinskledning som resten av bygningen. 
5. Nye tegninger av endret bygg må sendes inn og være godkjent av kommunen før ombyggingen 

foretas. Ny endevegg må ha en arkitektonisk god utførelse. 
6. Ny bodløsning kan tillates etter søknad hvor mønelengden ikke overskrider 17 m og samlet 

bruksareal ikke over skrider 95 m2. 
7. For det utførte ulovlige tiltak ilegges ett overtredelsesgebyr på kr 8000,-. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalget behandlet saken den 22.08.2013, sak  nr. 21/13 
 
Behandling i utvalget: 
Det var før møtets begynnelse befaring av ovennevnte eiendom. 
 
Gunnar Arvesen (V) fremmet følgende forslag: 
Punkt 2 i rådmannens innstilling gis følgende tillegg: “….innen 1. mai 2014.” 
 
Votering: Rådmannens innstilling med Gunnar Arvesens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
1. Det gis ikke dispensasjon fra tillatt fasadelengde og bruksareal i regulerings-bestemmelsene for 

Moe hyttefelt 2007, dette for utført tiltak hvor hytta får 21 m fasadelengde og over 107 kvm 
bruksareal BRA.  

2. Det oppførte glassmellombygget, både tak og vegger må fjernes i sin helhet innen 1.mai 2014. 
 
 
 
 
Sammendrag: 

Kommunen har tidligere vurdert at ett oppført innglasset mellombygg på en fritidsbolig i Mo hyttefelt 
er ett søknadspliktig tiltak. Sammenbyggingen av arealet mellom hytte og uthus fører til at 
fasadelengden mot vannet blir nesten 21 m (målt 20,7 m). Tiltakshaver ønsker å beholde tiltaket og har 
sendt inn søknad om dispensasjon for å beholde tiltaket. Plan- og utviklingsutvalget ga ikke 
dispensasjon fra bestemmelsen til reguleringsplanen for området, og krevde at glassmellombygget må 
fjernes. Tiltakshaver er gitt forlenget klagefrist for utfyllende klage, etter foreløpig klage 19 september 
2013.  

Tiltakshaver klager på dette vedtaket og klagen fremmes for plan og utviklingsutvalget.  

 

 

Vedlegg: 

Klage på vedtak datert 10.10.2013.  

Bilder av fritidsboligen med glassmellombygg.   

 

Saksopplysninger: 

Tiltaket omfatter ett innglasset rom med saltak i glass og glassvegger. Det er oppført mellom en 
fritidsbolig og tilhørende bod. Det er ca 7 m langt og ca 4 m bredt. Glasstaket 3,55 x 5,28. Fritids-
boligen med mellombygget har en fasadelengde på 21 m og ett bruksareal BRA på over 107 m2.  
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Tidligere vedtak i Plan og utviklingsutvalget 22.08.2013, sak 21/13: 

1. Det gis ikke dispensasjon fra tillatt fasadelengde og bruksareal i regulerings-
bestemmelsene for Moe hyttefelt 2007, dette for utført tiltak hvor hytta får 21 m 
fasadelengde og over 107 m2 bruksareal BRA. 

2. Det oppførte glassmellombygget, både tak og vegger må fjernes i sin helhet.  

 
 

Klage datert 10.10.2013 fra tiltakshaver på vedtak i plan og utviklingsutvalget 22.08.2013 sak 21/13 
sier at eiendommen er i regulert område. Formålet til reguleringsplanen er å legge til rette for 
standardheving og opprydding av eksisterende forhold, samt utbygging av noen nye fritidsboliger med 
tilhørende anlegg. 

Tomeutnyttingen er 9,82 % og det tillatte er 25 %. Bebyggelsen ligger godt innenfor det tillatte.  

Tillatt mønehøyde er 5,5 m og bebyggelsen er også innenfor dette.  

Reguleringsbestemmelsene sier at fasadelengden ikke bør overstige 10 m. Dette sies i klagen er for at 
bygningsmassen ikke skal bli for dominerende, og ikke passe i omgivelsene. Ved en god estetisk 
utforming tilpasset omgivelsene, er lengder utover 10 m innenfor reguleringsbestemmelsene. Ordlyden 
i bestemmelsene er bør og ikke skal.  Bestemmelsen sier å knytte sammen hytte og uthus, dette tilsier 
at tiltaket er innenfor bestemmelsene, selv om tiltaket er mer enn 10 m. Det oppfordres til at uthus skal 
være i tilknytning til hytta, og dermed også til ett sammenhengende bygg.   

Reguleringsbestemmelsen sier at maks bruksareal BRA er 95 m2. Hytta er på 66 m2 BRA og uthuset er 
på 14 m2. Den overbygde verandaen er på 27 m2.  

 

Følgende kan utføres for å etterkomme reguleringsbestemmelsene, overbygd veranda får brunt bordtak 
av tre for å dempe uttrykket og det vil forholde seg til bestemmelsene om saltak, takvinkler og 
materialvalg. Videre vil 15 m2 av arealet av overbygd veranda inngå i bruksareal, mens 12 m2 ikke vil 
komme under bestemmelsene for målbart bruksareal. BRA blir dermed 95 m2, dvs 66 m2 hytte, 15 m2 

overbygd veranda og 14 m2 uthus.  

Klagen sier at tiltaket vil være innenfor generelle byggeregler, reguleringspalens bestemmelser og 
områdets presedens på eksisterende bebyggelse.  
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Vurdering: 

Reguleringsplan for Mo er gjeldende. Selv om tiltaket er utført tidligere er plangrunnlaget ved 
søknadstidspunktet gjeldende.  

Klagen viser til formålsparagrafen og kommunen gir eier medhold i at eiendommen og fritidsboligen 
har en god standard og at utomhusområdene er ryddige og god stand.  

Kommunen bekrefter at tiltaket er innenfor tillatt mønehøyde og tillatt % BYA. 

Klagen viser til at bestemmelsene sier bør når det gjelder fasadelengde og at hvis tiltaket har en god 
estetisk utforming tilpasset omgivelsen, kan lengre fasadelengder tillates. Kommunen anser at en 21 m 
lang hytte er dobbelt så mye som reguleringsbestemmelsene sier hytter bør være, og at bestemmelsene 
ikke direkte angir noe som gjør at lengre hytter kan godkjennes. Det er derimot ett krav at tilbygg og 
uthus bør legges parallelt eller vekk fra vassdraget. Bygningslengden i dette tilfelle er over dobbelt så 
lang som det bestemmelsene sier den bør være, og selv om uthuset er godkjent tidligere, blir en 
sammenhengende fasade forholdsmessig lang, og den må reduseres.  

Kommunens praksis for alle fritidsboliger i kommunen om at uthus må plasseres i tilknytning til hytte 
og sammenbygges med terrasse levegg el.l., er får å begrense bebyggelsen og ikke å tillate 
sammenbygging til en bygning. Dette er for å unngå hytte i en del av tomten og uthus langt unna i en 
annen del av tomten. Sammenbygging i seg selv er ikke nok for å tillate en så lang bygning. 

Klagen oppgir at uthuset er på 14 m2, hytta er på 66 m2, og overbygd veranda er på 15 m2.   
Tiltakshaver oppgir at følgende justeringer kan utføres, taket endres til brunt bordtak for å dempe 
inntrykket og det nye taket vil redusere bruksarealet, en større del blir lavere innvendig enn 1,9 m. 
Bruksarealet BRA blir da totalt 95 m2, og innenfor bestemmelsene og uten presedensvirkning på 
eksisterende bebyggelse.  

Kommunen stiller seg positive til endret tak og redusert bruksareal, men anser fortsatt at lengden må 
reduseres.   

Presedens virkningen har storbetydning i denne saken og kan føre til at utvikling med mange lange 
hytter synlig langs Haldenvassdraget. Det er mange fritidsboliger som har frittliggende uthus, og hvis 
alle disse sammenbygges ved dispensasjon kan det skape en uheldig endret praksis for 
fritidsbebyggelsen i kommunen.     

Kommunen kan ikke tillate en fasadelengde på 21 m, men på bakgrunn av klagen kan det gis 
dispensasjon for en fasadelengde på 17 m. Dette gjør det mulig å beholde glassmellombygget, hvis 
boden rives. En annen plassering og bodløsning, for eksempel på østsiden av hytta fra vannet kan 
trolig godkjennes. Bruksarealet totalt kan fortsatt ikke overstige 95 m2. Det er en forutsetning hvis 
glassmellombygget beholdes at det får ett nytt saltak som resten av hytta, og med samme type takstein. 
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Kommunen ønsker å påse at vilkårene etterfølges og ved ombygging må det sendes inn tegning som 
viser hele hytta med nytt saltak og ny endevegg mot nord med en god arkitektonisk utforming. 
Kommunen må ha godkjent tegningen før ombyggingen kan foretas.  

Ny bodløsning kan tillates etter søknad hvor mønelengden ikke overskrider 17 m og samlet bruksareal 
ikke overskrider 95 m2.   

 

Konklusjon: 

Klagen tas delvis til følge og det gis dispensasjon for en fasadelengde på 17 m. Glassmellombygget 
eventuelt kan beholdes under forutsetning av at det får samme saltak og taksteinskledning som resten 
av hytta.  
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TILATT STØRRELSE PÅ FRITTSTÅENDE BOD. 
GNR.8 BNR.3 FNR.46 SKJULSTAD  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 13/1469 // 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: FLI 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
35/13 Plan- og utviklingsutvalget 14.11.2013 
 
Innstilling: 
 

1. Det gis dispensasjon fra arealbegrensningen for oppføring av ny frittliggende bod på 11 m2, 
for en total grunnflate på 99 m2, dvs 4 m2 over det planen totalt tillater.   

2. Oppføring av bod fritas fra søknad om tillatelse til tiltak til kommunen.  
3. Nybygget må ikke oppføres i strid med avstandsbestemmelsene for energiverkets 

kabel/ledningsnett. 
4. Bodbygningen må ha en avdempet fargebruk og den bør være som fargen på hytta. 
5. Nybygget må plasseres innenfor regulert område for fritidsbebyggelse.  
6. Ny grense ihht nytt situasjonskart dat 19.10.2013, dvs ihht dagens område med plen/hage 

krever ny søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen, og søknad om deling/rekvisisjon 
av oppmålingsforretning.   

7. Kommunen skal varsles når arbeidet settes i gang og når tiltaket er ferdig utført må det 
sendes inn søknad om ferdigattest, som kommunen utsteder. 

 
 
Vedlegg: 
 
Oversiktskart 1:5000. 
Søknad om dispensasjon dat 03.06.2013. 
Situasjonskart 1:500. 
Tegninger av boden. 
Reguleringsplan med bestemmelser. 
 
 
Sammendrag: 
 
Søknad om dispensasjon for oppføring av ny frittliggende bod på 11 m2 og å overskride tillatt 
grunnflate med 4 m2, fremmes for plan og utviklingsutvalget med forslag om at det gis dispensasjon.  
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Saksopplysninger: 
 
Eiendom: Gnr 8 bnr 3 fnr 46, Skjulstad. 
Tiltakshaver:       Hans Petter Lunde, Båstadveien 123, 1860 Båstad.  
 
 
Det foreligger søknad om dispensasjon for oppføring av ny frittliggende bod ved eksisterende 
fritidsbolig i Skjulstad hyttefelt ved Aremarksjøen.  
 
Eksisterende fritidsbolig har en grunnflate på 88 m2 og ny frittliggende bod ønskes oppført på 11 m2. 
Den nye boden er 2 x 5,5 m og har valmtak. Den er plassert i nord-sør retning nord for hytta. 
 
Fritidsboligen befinner seg midt i feltet ved vannet, men på oversiden av hytteveien, dvs i andre rekke 
fra vannet.  
 
Den eksisterende hytta har en grunnflate på 88 m2, og anses å ha en god arkitektur med en spesiell to-
delt utførelse og valmtaksløsning(spisstak). Ny bod ønskes oppført nord for hytta på en eksisterende 
murplate på grunn.  
 
 
Det er sendt nabovarsel til grunneier og det foreligger ingen merknader. Grunneier har underskrevet en 
erklæring vedr avstand som tillater bygningens plassering i forhold til eiendomsgrensen.  
 
 
Tiltaket omfattes av Reguleringsplan for Skjulstad hytteområde vedtatt 18.12.2003.  
Tomten vises på planen som område for fritidsbebyggelse (orange farge). Bestemmelsene til planen 
sier bla. at enkelt hyttenes samlede grunnflate ikke skal overskride 90 m2. Det er tillatt med 
frittliggende bod på 5 m2. 
Fellesbestemmelsene setter krav til materialer, farger og terrengbehandling. Det skal benyttes 
materialer som har god samhørighet med de naturgitte omgivelsene. Særlig lyse eller sterke farger som 
gir stor kontrastvirkning mot omgivelsene tillates ikke. 
 
Hyttebebyggelsen vil med en ny bod på 11 m2 få en samlet grunnflate på 104 m2. Dette er ikke ihht 
reguleringsbestemmelsene og det må gis dispensasjon for at ny bod kan oppføres.  
Tiltaket berører ikke regionale interesser og dispensasjonssøknaden må ikke sendes på høring.  
 
Hans Petter Lunde sier i sin dispensasjonssøknad dat. 03.06.2013 at reguleringsplan åpner for 5 m2 
bod, og at det må søkes om dispensasjon fra bod på 11 m2. 
Det sies at ingen naboer har innvendinger til tiltaket. Boden er tenkt oppført i samme stil som hytta og 
vil gli naturlig og pent inn i eksisterende bebyggelse på tomta.  
Når ny hytte ble bygd var det ikke behov for utvendig bod. Tiden har forandret familiesituasjonen, 
ungene har blitt store, med egne familier. Det er ett stort behov for mer plass innvendig, lite eller ingen 
plass til overs. Det er hagemøbler og diverse redskap som er ønskelig å lagre ute. I dag fraktes tingene 
frem og tilbake mellom hjem og hytte. Ser det er stort behov for å få en bod, som kan sikre utstyr og 
hjelpe oss å få orden. Det er en del ting som må lagres ute i dag.  
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Ihht til vedlagt situasjonskart er ny bod plassert inntil eiendomsgrensen, og en skriftlig erklæring vedr. 
avstand fra eier av naboarealet (grunneiendommen) tillater plasseringen. Kommunen krever ikke 1 m 
avstand ihht teknisk forskrift i dette tilfelle.  
Teknisk forskrift krever for mindre uthusbygninger under 50 kvm, minst 2 m avstand når de er på 
forskjellig eiendom. Dette praktiseres om 1 m avstand på hver side av grensen. 
 
Det foreligger ett kart over eiendommen med ett tilleggsareal i nord, underskrevet av grunneier Torunn 
Martinsen 19.10.2013. Dette arealet som benyttes til fritidseiendommen i dag, er ihht reguleringsplan 
på utsiden av tomten. Reguleringsplanen viset at dette er friområde og ikke til fritidsbebyggelse.  
 
Ny grense ihht dagens område med plen/hage krever ny søknad om dispensasjon eller endring av 
reguleringsplan. Dette må behandles i plan og utviklingsutvalget.   
 
Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning må sendes inn for evt tilleggsareal. 
 
 
Vurdering: 
 
Begrunnelsen i dispensasjonssøknaden er at ny bod gir plass til lagring og sikring av utstyr, redskap og 
hagemøbler, dette er en fordel ved en dispensasjon.  
 
Hyttas spesielle stil og arkitektur gjør at tilbygg vil lite ønskelig. En ny frittliggende bygning unngår 
inngrep i kledning og fasader på eksisterende bygg.  
 
Kommunen praksis for Skjulstadfeltet har en tid vært å tillate frittliggende boder under 15 kvm hvis 
hyttas grunnflate ikke overstiger 80 kvm. Total grunnflate på 95 kvm er gjeldende, og maks bod-
størrelse er 15 kvm. Boder fra 5-15 kvm bør det kunne gis dispensasjon for, hvis det ikke finnes andre 
bodløsninger.  
 
Behovet for en større bod enn 5 kvm er ikke vanskelig å se, vedbod er vanlig i hytteområder, og inntil 
15 kvm og lavere enn 3 m mønehøyde, kan de være unntatt søknad om tiltak til kommunen. 
Frittliggende bod på inntil 15 m2 er en akseptert størrelse og hensiktsmessig for sitt bruk.     
 
Bodbygningens plassering nord for hytta og tilbaketrukket mot øst fra vannet, bidrar til at det kan gis 
dispensasjon.  
 
Nyttighet og funksjon som bidrar til god utvendig orden, bidrar til at det kan gis dispensasjon.    
Utvendig vedbod gir mulighet til tørr ved utendørs og å unngå innvendig bøss ol.l. Bedre lagringsplass 
for utstyr letter og sikrer bruken av fritidsboligen.  
 
 

 
 












