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MØTEINNKALLING 
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SAKSLISTE: 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 
 
Sak nr. Tittel 
18/15 DISPENSASJON FRA REGULERT BYGGEGRENSE - TILBYGG PÅ HYTTE 

GNR 18 BNR 51 KIRKENG  
  

19/15 DISPENSASJON FRA BYGGEFORBUD I 100 M SONEN/LNF- OMRÅDET 
ETTER PLAN-OG BYGNINGSLOVEN § 19-1  
  

20/15 SØKNAD OM ENDRET DISPENSASJONSVILKÅR FOR TILBYGG AV HYTTE -  
GNR 15 BNR 2 FNR 13 - MOSVIKEN GÅRD  
  

21/15 RIVING AV AREBEKKEN BRU. GNR 8 BNR 3.  
  

 
 

 GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER § 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. 
 FORESPØRSLER 

 
 
 

Aremark, 13.08.15 
Jacob Natvig Skolleborg 
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DELEGERTE	VEDTAK	–	PUV	20.08.2015�

 

 
15/179 05.06.2015 DS  16/15 VPMT//FLI GNR 68/6/15 
 Liv-May Holøs  

AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV TILBYGG PÅ UTHUS GNR 68 
BNR 6 FNR 15 - HYTTE PÅ LERVIK  
 

15/223 05.06.2015 DS  17/15 VPMT//FLI GNR 26/1 
 Halden Rørleggerservice As  

TILLATELSE TIL TILTAK - SØKNAD OM TILKOBLING TIL KOMMUNAL 
VANNLEDNING OG NY VANNLEDNING. GNR 26 BNR 1 - GLENNE.  
 

15/231 05.06.2015 DS  18/15 VPMT//FLI GNR 23/124 
 Roy Dokke  

TILLATELSE TIL UTVIDELSE AV VERANDA PÅ BOLIGHUS. GNR 23 BNR 
124 - LILLEBYÅSEN 11.  
 

15/185 09.06.2015 DS  19/15 VPMT//FLI GNR 23/59 
 Rambøll Norge AS  

RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV TILBYGG OG 
INNSTALLERING AV NYTT VENTILASJONSANLEGG. GNR 23 BNR 59 - 
AREMARK SKOLE. 
 

15/244 16.06.2015 DS  20/15 VPMT//FLI GNR 53/25 
 Stål- og Landbruksbygg AS  

OPPFØRING AV LAGERBYGNING MED KONTORDEL PÅ SOMMERO - 
GNR  53 BNR 25  
 

15/183 16.06.2015 DS  21/15 VPMT//FLI GNR 7/4 
 Nils Håkon Sandtorp  

TILLATELSE TIL TILTAK - OPPFØRING AV DRIFTSBYGNING, FJØS VED 
GÅRDSTUN. GNR 7 BNR 4 - MELLOM FANGE 
 
 



	
	

DELEGERTE	VEDTAK	–	PUV	20.08.2015�

 

15/155 19.06.2015 DS  22/15 VPMT//FLI GNR 23/3 
 Stenseth Grimsrød Arkitekter AS  

SØKNAD OM OPPFØRING AV DRIFTSBYGNING/GARASJE PÅ 
GÅRDSTUN. GNR 23 BNR 3 - FOSBY  
 

15/185 23.06.2015 DS  23/15 VPMT//FLI GNR 23/59 
 Rambøll Norge AS  

IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR TILBYGG OG ROM FOR 
VENTILASJONSANLEGG. GNR 23 BNR 59 - AREMARK SKOLE  
 

15/243 23.06.2015 DS  24/15 VPMT//FLI GNR 15/2/13 
 Morten Lippestad  

TILLATELSE FOR OPPFØRING AV TILBYGG PÅ HYTTE OG BOD ETTER 
DISPENSASJON.  GNR 15 BNR 2 FNR 13 - MOSVIKEN GÅRD  
 

15/176 30.06.2015 DS  25/15 VPMT//FLI M03 
 Pöyry Norway AS  

ENDRET TILTAK FOR NYTT KOMMUNALT TRYKKAVLØP FRA 
GRINDER TIL MØRHOLT.  
 

15/163 30.06.2015 DS  26/15 VPMT//KOB NAVN 61/1 
 Jon Martin Lie  

TILLATELSE TIL NYBYGGING AV NY LANDBRUKSVEI KLASSE 3 - GNR 
61 BNR 1 I AREMARK KOMMUNE, GRESSHOLTVEIEN JON MARTIN LIE 
 

15/273 07.07.2015 DS  27/15 VPMT//FLI M03 
 Pöyry Norway AS  

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - PROSJEKT TRYKKAVLØP I 
SPREDT BEBYGGELSE - FASE 2 - WIIG - LILLEDAL - SKJULSTAD. 
 

15/278 04.08.2015 DS  28/15 VPMT//FLI GNR 37/1 
 SWECO Norge As  

SØKNAD OM GRAVING, SPRENGING OG LEGGING AV NY 
VANNLEDNING OG OPPFØRING AV ANLEGG FOR VANNBEHANDLING 
GNR 37 BNR 1  
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DISPENSASJON FRA REGULERT BYGGEGRENSE - TILBYGG PÅ HYTTE GNR 
18 BNR 51 KIRKENG  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 15/256 // 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK     
   
 
Saksbehandler: STK 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
18/15 Plan- og utviklingsutvalget 20.08.2015 
 
Rådmannens innstilling: 
Søknad av 10.6.15 fra Solveig K. Johansen om dispensasjon fra regulert byggegrense mot 
vannet i reguleringsplan for Sjøvik - Kirkeng avslås.  
 
Det foreligger ikke tilstrekkelige grunner til å gi dispensasjon fra regulert byggegrense i 
henhold til Plan og bygningslovens § 19, 2. 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon datert 10.6.15 fra Pbl. § 1-8 for tilbygg på hytte på gnr. 18, bnr. 51, 
Kirkeng, 1798 Aremark. 
 
Saksopplysninger: 
Aremark kommune har mottatt vedlagte søknad fra Solveig K. Johansen datert 10.6.15 om 
dispensasjon fra Pbl. § 1-8 for tilbygg på hytte på gnr. 18, bnr. 51, Kirkeng, Aremark.   
 
Det uttales i søknaden at glassveranda på hytta er kondemnabel, og hytta ønskes bygd ut til en 
støttemur som ligger ca. 2,0 meter fra dagens yttervegg.  Nevnte utvidelse vil i tilfelle finne 
sted innenfor byggegrensen mot Aremarksjøen i reguleringsplanen for Sjøvik - Kirkeng.  Det 
foreligger ingen innsigelser fra naboene til eiendommen.   
 
Vurdering: 
Den aktuelle eiendommen ligger som nevnt ved Aremarksjøen.  I reguleringsplanen for 
Sjøvik - Kirkeng er det lagt inn en byggegrense mot Aremarksjøen.  Det omsøkte tiltaket vil 
komme i konflikt med nevnte byggegrense.  Hytta ligger høyt i terrenget, og en eventuell 
utvidelse vil forsterke høydeforskjellen til terrenget ytterligere. 
 
Reguleringsplanen er fra 2006 og den fastsatte byggegrensen ble vurdert den gang 
reguleringsplanen ble utarbeidet.  Begrunnelsen for byggegrensen er blant annet å skjerme for 
eksponering av hytter mot vannet og vassdraget. 
 
Det blir derfor feil dersom det nå gis dispensasjon fra nevnte byggegrense så vidt kort tid etter 
at den ble fastsatt i reguleringsplanen. 
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Bestemmelsene i Plan og bygningslovens § 19 sier blant annet at det ikke kan gis 
dispensasjon dersom hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller lovens 
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt.  I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon 
etter en samlet vurdering være klart større enn ulempene.   
 
Det er byggeforbud i det omsøkte området som følge av reguleringsplanens fastsatte 
byggegrense.  Fordelen ved å gi dispensasjon skal her være klart større enn ulempene.  
Istandsettelse av nevnte glassveranda bør kunne løses på en annen måte enn ved å utvide 
hytta.  Det synes derfor ikke å være grunnlag for å fravike byggeforbudet, og fordelen ved å 
imøtekomme søknaden synes ikke å være større enn ulempen som det aktuelle arealet påføres.   
 
I tillegg må presedensvirkningen ved eventuelt å innvilge søknaden tas med i vurderingen.  
Det vil si at virkningen av en fastsatt byggegrense i en vedtatt reguleringsplan reduseres, noe 
som kan føre til at det senere kan bli enklere å få dispensasjon for liknende tiltak i områder 
med tilsvarende arealformål. 
 
På bakgrunn av foranstående foreslår rådmannen at søknaden fra Solveig K. Johansen om 
dispensasjon fra regulert byggegrense mot vannet i reguleringsplan for Sjøvik - Kirkeng 
avslås, idet det ikke foreligger tilstrekkelige grunner til å gi dispensasjon fra arealformålet i 
henhold til Plan og bygningslovens § 19, 2. 
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DISPENSASJON FRA BYGGEFORBUD I 100 M SONEN/LNF- OMRÅDET ETTER 
PLAN-OG BYGNINGSLOVEN § 19-1  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 15/226 // 
 
Sektor: RÅDMANN        
 
Saksbehandler: STK 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
19/15 Plan- og utviklingsutvalget 20.08.2015 
 
Rådmannens innstilling: 
Søknad fra Østfold Jordskifterett om dispensasjon fra byggeforbudet i 100m-sonen/LNF 
området ved Kilesjøen etter Pbl. § 19 for anleggelse av ca. 35 meter lang vei til 
hytteeiendommene gnr. 71 bnr. 14 og 31 og gnr. 71 bnr. 13 avslås. 
 
Det foreligger ikke tilstrekkelige grunner til å gi dispensasjon fra byggeforbudet i 100m-sonen 
til Kilesjøen i henhold til Pbl. § 19-2. 
 
 
 
Vedlegg: 

 Brev av 19.5.15 fra Østfold Jordskifterett – Søknad om dispensasjon fra byggeforbud i 
100 metersonen etter Pbl. § 19-1 for å anlegge vei over eiendom gnr. 71, bnr. 5. 

 
 Rettsbøker datert 15.5.14 og 20.11.14 fra Østfold Jordskifterett. 

 
 Epost datert 17.6.15 fra Fylkeskonservatoren i Østfold med uttalelse til 

Jordskifterettens søknad. 
 

 Brev av 25.6.15 fra Fylkesmannen i Østfold med uttalelse til Jordskifterettens søknad. 
 
Saksopplysninger: 
Aremark kommune har mottatt vedlagte søknad av 19.5.15 fra Østfold Jordskifterett om 
dispensasjon fra byggeforbudet i 100 metersonen/LNF område ved Kilesjøen etter Pbl. § 19.1 
for anleggelse av ca. 35 meter veistrekning til hytter på eiendommene gnr. 71 bnr. 14 og 31 
og gnr. 71 bnr. 13.  Eierne av nevnte hytter ønsker å bygge veien over eiendommen til 
grunneieren i området Tor G. Bergsland.  Kommunen har i brev av 11.6.15 oversendt søknad 
fra jordskifteretten til Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune til uttalelse. 
 
Begrunnelsen for ovennevnte søknad framkommer i de vedlagte rettsbøkene.  Det vises fra 
jordskifterettens side særlig til s. 7 i protokollene. 
 
De aktuelle hytteeiendommene ligger i 100 m-sonen ved Kilesjøen.  Østfold Jordskifterett har 
til behandling anlegg av nevnte veistrekning samt såkalt «innpåkjøp» på en eksisterende vei. 
 
Vurdering: 



 Sak 19/15 
 

  
 

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruks-, natur og friluftsområde.  Det er 
byggeforbud i området.  Den omsøkte veien ligger innenfor 100m-beltet langs Kilesjøen.  
Kilesjøen er en del av Haldenvassdraget og er således omfattet av Verneplan 1 for vassdraget 
og Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag med byggeforbud i 100m-sonen til 
vassdraget. 
 
Bestemmelsene i Pbl. § 19 sier blant annet at det ikke kan gis dispensasjon dersom hensynene 
bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir 
vesentlig tilsidesatt.  I tillegg må fordelene ved å gi en dispensasjon etter en samlet vurdering 
være klart større enn ulempene. 
 
Fylkesmannen viser i sin uttalelse til viktigheten av at det foretas en helhetlig planlegging av 
fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg.  Først gjennom føringer i kommuneplanens arealdel 
og deretter gjennom reguleringsplan for det aktuelle området.  Rådmannen er enig i nevnte 
uttalelse og vil dessuten bemerke at anleggelse av nevnte vei vil være en uønsket føring for 
eventuelle senere reguleringsplaner i området.   
 
Det synes således ikke å være grunnlag for å fravike byggeforbudet i området, og fordelen 
ved å imøtekomme søknaden for hytteeierne synes ikke å være større enn ulempen som 
grunneieren påføres i forhold til sin framtidige forvaltning av området.  Dette gjelder både 
med hensyn til framtidig arealplanlegging og næringsmessig utnyttelse av området.  
Presedensvirkningen ved eventuelt å innvilge en søknad om dispensasjon fra byggeforbudet 
for anleggelse av den omsøkte veien må også tas med som en del av beslutningsgrunnlaget.  
Det vil si at virkningen av et byggeforbud i 100m-sonen reduseres dersom søknaden 
innvilges. 
 
På bakgrunn av foranstående forslår rådmannen at søknaden fra Østfold Jordskifterett om 
dispensasjon fra byggeforbudet i 100m-sonen/LNF området ved Kilesjøen etter Pbl. § 19 for 
anleggelse av ca. 35 meter lang vei til hytteeiendommene gnr. 71 bnr. 14 og 31 og gnr. 71 bnr. 
13 avslås, idet det ikke foreligger tilstrekkelige grunner til å gi slik dispensasjon i henhold til 
Pbl. § 19-2. 
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SØKNAD OM ENDRET DISPENSASJONSVILKÅR FOR TILBYGG AV HYTTE -  
GNR 15 BNR 2 FNR 13 - MOSVIKEN GÅRD  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 15/243 // 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK     
   
 
Saksbehandler: FLI 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
24/15 Plan- og utviklingsutvalget 23.06.2015 
20/15 Plan- og utviklingsutvalget 20.08.2015 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Søknad om dispensasjon mottatt 23.06.2015 fra vilkår om å rive del av eksisterende terrasse 
ved utvidelse av fritidsbolig på gnr 15 bnr 2 fnr 13 Mosviken avslås.  

 
 
Vedlegg: 
 
Søknad mottatt 23.06.15 (datert 19.05.15). 
Tiltakshavers bilder.  
Tegning fra byggesak. 
Situasjonskart 1:2000.  
 
 
Sammendrag: 

Søknad om dispensasjon fra tidligere gitt dispensasjon i sak 15/2013, fremmes for plan og 
utviklingsutvalget med forslag om tidligere dispensasjonsvedtak ikke endres, og eksisterende 
terrasse mot øst må fjernes. 

  

Saksopplysninger: 

Det foreligger søknad fra Morten Lippestad for å beholde del av eksisterende terrasse på 
fritidsbolig beliggende i 100 m sonen langs Store Le ved Mosviken.  

Det er tidligere gitt dispensasjon sak PUV 15/13 den 23.05.2013 for utvidelse av hytta dette 
bla under vilkår om at terrasse mot øst fjernes. Tredje strekpunkt sier at bygningene totalt 
etter tiltakene er utført kan ikke utgjøre mer enn 95 kvm bebygd areal, dette ihht gjeldende 
måleregler. Terrasen i øst må fjernes og terrassen i nord kan beholdes under forutsetning av at 
terrenget påfylles så det er under 0,5 m avstand til terrassegulvet.  
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Plan- og utviklingsutvalget fattet følgende vedtak på møte 23.05.2013 sak 15/13: 
 
Det gis dispensasjon fra byggeforbudet i 100 m sonen for tilbygg av fritidsbolig og for evt. 
nytt frittliggende uthus beliggende ved Stora Le. Det er følgende vilkår for dispensasjon: 

 Hyttebebyggelsen må ha en avdempet og stedstilpasset natur farge. Det må ikke være 
markerende lyse farger (for eksempel hvit og  gult) på noen deler av hytta, inkl. 
listverk, omramninger og lignende. 

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

 Bygningene totalt etter tiltakene er utført kan ikke utgjøre mer enn 95 kvm bebygd 
areal, dette ihht gjeldende måleregler. Terrassen mot vannet i øst må fjernes og 
terrassen mot nord kan beholdes under forutsetning av at terrenget påfylles så det er 
under 0,5 m avstand til terrassegulvet.  

 Nytt frittliggende uthus kan ikke oppføres hvis tilbygg oppføres som omsøkt. Hvis nytt 
uthus kan oppføres innenfor arealbegrensningen, må den plasseres bak hytta fra 
vannet og i tilknytning til hytta sammenbundet med terrassegulv, gjerde eller lignende. 

  

Det er den 23.06.2015 gitt tillatelse til tiltak for tilbygg og ny frittliggende bod.  

1. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett datert 26.05.2015 godkjennes med 
forbehold om at plan- og bygningsloven med forskrifter etterfølges. 

2. Bygningen/tilbygget må ikke oppføres i strid med avstandsbestemmelsene for 
energiverkets kabel/ledningsnett. 

3. Det er tidligere gitt dispensasjon fra byggeforbudet i 100 m sonen for tilbygg av hytta, 
og det er følgende vilkår for dispensasjon som må etterfølges: 

 Hyttebebyggelsen må ha en avdempet og stedstilpasset natur farge. Det må ikke være 
markerende lyse farger (for eksempel hvit og gult) på noen deler av hytta, inkl. 
listverk, omramninger og lignende. 

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

 Bygningene totalt etter tiltakene er utført kan ikke utgjøre mer enn 95 kvm bebygd 
areal, dette ihht gjeldende måleregler. Terrassen mot vannet i øst må fjernes og 
terrassen mot nord kan beholdes under forutsetning av at terrenget påfylles så det er 
under 0,5 m avstand til terrassegulvet.  
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 Nytt frittliggende uthus kan ikke oppføres hvis tilbygg oppføres som omsøkt. Hvis nytt 
uthus kan oppføres innenfor arealbegrensningen, må den plasseres bak hytta fra 
vannet og i tilknytning til hytta sammenbundet med terrassegulv, gjerde eller lignende. 

4. Søknad om dispensasjon fra vilkåret om at terrassen mot øst må fjernes i tidligere 
dispensasjonsvedtak, må behandles av plan og utviklingsutvalget. 

5. Frittliggende bod med ett bebygd areal på maks 13 m2 må plasseres vest for hytta og i 
tilknytning til denne. Den må ikke plasseres mer enn 1-2 m fra hytta og ha samme 
utførelse og fargebruk som hytta.  

6. Det må foreligge gyldig utslippstillatelse for å ha innlagt vann i bygningen. 

7. Sanitærinstallasjoner er søknadspliktig tiltak som må dekkes av godkjent foretak, ny 
søknad for innvendig sanitæranlegg må sendes inn. 

8. Det er viktig at den ansvarlige for byggingen merker seg meldeplikten etter 
kulturminneloven §8. Dersom det under arbeidets gang oppdages automatisk fredete 
kulturminner (indikert for eksempel ved ansamlinger med kull, skjørbrent stein, flint 
etc.) skal arbeidet straks stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov 9. juni 1978 
nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 8, annet ledd.  

9. Tilbygget må utføres i samme stil som resten av hytta og med farge og materialer som 
har god samhørighet med de naturgitte omgivelser. 

10. Taket skal være tekket med materialer som gir en mørk og matt virkning. 

11. Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Terrengets utmarkskarakter 
skal ikke forandres og skjæringer og fyllinger skal bearbeides med tilsåing av 
stedegen vegetasjon, slik at disse ikke fremstår som sår i terrenget. 

12. Nytt baderom må ha sluk i gulv, fuktsikring og forskriftsmessig ventilasjon. 

13. Tiltakshaver må sørge for at byggeforskrifter og vilkår etterfølges. 

14. Det må sendes inn søknad om ferdigattest når tiltaket er ferdig utført.  

 
 

Ny søknad mottatt 23 juni 2015 sier at det søkes om dispensasjon for å rive terrassen mot øst. 
Terrassen vil bli blendet med liggende kledning lik hytta. Det vil også plantes med bærbusker 
og bjørketrær i forkant av terrassen. Kledningsbord blir beiset i skogsbrun – lik hytte. 
Terrenget under terrassen er fjell og stuper nedover slik at påfylling av jord ikke er mulig. 
Eneste måte vil være å sette opp ny høy mur mot øst. Vi mener dette vil være for synlig og 
ikke naturlig i terrenget mot sjøen.  

Terrassen i sør rives og medregnes ikke i totale kvm. Terrassen i nordøst er på ca 15 kvm og 
totalt antall kvm overholdes.     
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Søknaden bekrefter også at det vil bli søkt om innlagt vann, tilbygg og bod oppføres ihht 
tidligere søknad.  

 

Vurdering: 

Kommuneadministrasjonen kan ikke foreslå at tidligere dispensasjonsvedtak endres, dette 
måtte vært pålaget innen 3 uker. 

Terrassen er godt eksponert og synlig fra vannet. En innkledning under vil forbedre 
situasjonen, men ikke tilstrekkelig for at terrassen kan godkjennes, den er dårlig tilpasset 
terrenget.  

En samlet vurdering førte til at det ble gitt dispensasjon. Ved å fjerne denne delen blir hytta i 
en bredde, og gir en bedre visuell kvalitet og god arkitektonisk utførelse.   

Nytt tilbygg og bod bør i stor grad oppveie det areal terrassen har i dag. Sikt til vannet 
beholdes fra terrassen i nord, men denne må ihht dispensasjonsvedtaket påfylles under og 
imellom stolpene så det maks er 0,5 m fra terrassegulv til terreng/bakkenivå.  

Planutvalget må selv vurdere om dette punktet evt. kan frafalles så eksisterende utvendig 
trapp fra terrasse til terreng kan beholdes.   

 

Konklusjon: 

Saken fremmes for Plan og utviklingsutvalget med forslag om at det gis ikke ny dispensasjon 
og at tidligere dispensasjon i sak nr 15 2013 må etterfølges, og terrasse mot øst må fjernes.  
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RIVING AV AREBEKKEN BRU. GNR 8 BNR 3.  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 15/286 // 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK     
   
 
Saksbehandler: FLI 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
21/15 Plan- og utviklingsutvalget 20.08.2015 
 
Innstilling: 
 
Søknad fra Statens Vegvesen mottatt 01.07.15 for riving av Arebekken bru over 
Skjulstadbekken godkjennes. 

Statens Vegvesen som tiltakshaver kan dekke rivingstiltaket, dette med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 20-4 og tilhørende saksbehandlingsforskrift med veiledning § 4-3 a. 

Statens Vegvesen må innhente tillatelse fra berørte grunneiere og sørge for at området etter 
riving blir uten fare eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø.  

 
 
Vedlegg: 
 
Søknad mottatt 01.07.2015 fra Statens Vegvesen med bilde og kart. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Det foreligger søknad fra Statens Vegvesen om riving av Arebekken bru i Aremark 
kommune.  

Søknaden angir at Statens Vegvesen er tiltakshaver og at Bergquist Maskin og Transport er 
utførende entreprenør. Betong og steinavfall leveres til godkjent deponi. Brua tilhørte tidligere 
Riksvei 21 nå fylkesvei 21 gjennom aremark kommune. For mange år ble veien lagt om og 
den gamle veibiten ble overført til privat grunn. Den har dermed ikke vært i bruk til allmenn 
ferdsel på mange år. Det opplyses at normal praksis er at Statens Vegvesen/Østfold 
fylkeskommune beholder ansvar for vedlikehold og eventuell riving, dette pga. at kostnaden 
for dette anses som for høy til å legge på privatpersoner. Brua er i ferd med å rase fra 
hverandre og Vegvesenet har foreløpig stengt brua med anleggsgjerder så den ikke er 
tilgjengelig for ferdsel.  Det anses at det ikke lar seg gjøre å restaurere brua og det er stadig 
stein som faller ned og demmer opp bekken. Det er usikkert om de nedraste steinene kan 
fjernes uten at det går ut over brukonstruksjonen. 



 Sak 21/15 
 

  
 

Brua er ei mindre gammel steinhvelvbru som er plassert 30-40 m øst for Rv 21/Haldenveien 
ved Skjulstad. Eksisterende gamle veier er der fortsatt, men brua er i dag avstengt.    

En eiendomsgrense befinner seg i bekken og i nord befinner eiendommen gnr 8 bnr 3 - 
Iglerød Skjulstad seg, og i sør gnr 18 bnr 3 - Arebekken. 

 

Vurdering: 

Kommunen anser at den gamle brua er verdifull som kulturminne, dett pga den gamle 
byggemåten med kileformede stein i en bue som bærekonstruksjon. Det finnes flere slike 
bruer i kommunen og området som det er i dag gjør at den er lite synlig, har liten betydning 
for turisme og allmennheten. 

Kommunen kan derfor godkjenne riving pga umiddelbar fare for utrasing og ukontrollert 
nedfall.  

Selv om ikke brua i dag ikke er del av offentlig vei anses det at når vegvesenet har ansvaret 
for brua at det ikke er nødvendig med søknad om tiltak og byggesaksbehandling. 
Rivingstiltaket kan dekkes av statens Vegvesen som tiltakshaver.  

Det er to berørte grunneiere, en på hver side av Skjulstadbekken og Statens Vegvesen må selv 
innhente tillatelse fra disse.  

Søknaden er ikke oversendt Fylkeskonservatoren og kopi av vedtaket sendes dit. De må selv 
kontakte Vegvesenet hvis de har bemerkninger, de skal ifølge søknaden være kontaktet 
tidligere.  

Aremark historieråd er informert om søknaden, evt uttalelse vil kunne foreligge på 
utvalgsmøtet.  

Kommunen anser det som meget viktig at området etter riving settes i tilfredsstillende stand 
så det ikke kan oppstå fare for skade på personer eller ulemper for grunneiere, vann/bekk eller 
miljø.  

 

Konklusjon: 

Søknad om riving av Arebekken bru fremmes for Plan og utviklingsutvalget med forslag om 
at søknaden godkjennes, og evt lokale verneinteresser må ivaretas av utvalgsbehandlingen. 

 
 










