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REFERERES 
 

Utvalg: Drift og utvikling 26.01.2017 

 
 
 

 Vegtrafikkulykker i Østfold 1 – 3. kvartal 2016 

 



DELEGERTE VEDTAK�

 

Utvalg: Drift‐ og utvikling 26.01.2016 

 
16/539 02.12.2016 DS  54/16 VPMT//FLI GNR 8/3/18 
 Byggmester Bjørnar Østensvig  

TILLATELSE FOR OPPFØRING AV TILBYGG PÅ FRITIDSBOLIG. GNR.8 
BNR.3 FNR.18 - SKJULSTAD HYTTEFELT  
 
 

16/538 02.12.2016 DS  55/16 VPMT//FLI GNR 9/2 
 Dag Aanonsen  

TILLATELSE FOR OPPFØRING AV DRIFTSBYGNING. GNR 9 BNR 2 - 
RØDSMOEN  
 
 

16/548 09.12.2016 DS  57/16 VPMT//KOB NAVN 21/2 
 Frank Tore Olsen  

TILLATELSE TIL BYGGING AV LANDBRUKSVEI KLASSE 3 - 
ENGMYRVEIEN GNR. 21 BNR. 4 OG 11. FRANK TORE OLSEN 
 
 

16/196 12.12.2016 DS  58/16 VPMT//MAB GNR 56/1/118 
 F.Jørgensen AS  

TILLATELSE FOR TILKNYTNING TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT 
FOR EIENDOM GNR 56 BNR 1 FNR 118 ÅRBU HYTTEFELT  
 
 

16/459 12.12.2016 DS  59/16 VPMT//MAB GNR 54/5 
 F.Jørgensen AS  

TILLATELSE TIL TILKNYTNING TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT 
FOR EIENDOM GNR 54 BNR 5 - KVISLER GÅRD  
 
 

16/264 16.12.2016 DS  60/16 VPMT//FLI GNR 55/1/51 
 Are Anlegg AS  

TILLATELSE FOR BYGGING AV HYTTEVEI. GNR 55 BNR 1 FN .51 - 
AARBU HYTTEFELT  
 



DELEGERTE VEDTAK�

 

Utvalg: Drift‐ og utvikling 26.01.2016 

 
16/349 16.12.2016 DS  61/16 VPMT//FLI GNR 55/1/39 
 Are-Anlegg AS  

TILLATELSE FOR BYGGING AV VEI. GNR.55 BNR.1 FNR.39 - AARBU 
HYTTEFELT.  
 
 

16/263 16.12.2016 DS  62/16 VPMT//FLI GNR 55/1/8 
 Are Anlegg AS  

TILLATELSE FOR BYGGING AV HYTTEVEI. GNR.55 BNR.1 FNR.8 - 
AARBU HYTTEFELT  
 
 

16/166 16.12.2016 DS  63/16 VPMT//MAB GNR 55/1/109 
 Hansen Rørlegger Service AS  

TILLATELSE TIL TILKNYTNING TIK KOMMUNALT LEDNINGSNETT 
FOR EIENDOMMEN GNR.55 BNR.1 FNR.109 - AARBU HYTTEFELT  
 
 

16/217 16.12.2016 DS  64/16 VPMT//MAB GNR 56/1/81 
 Hansen Rørlegger Service AS  

TILLATELSE TIL TILKNYTNING TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT 
FOR EIENDOMMEN GNR.56 BNR.1 FNR.81 - AARBU HYTTEFELT  
 
 

16/186 16.12.2016 DS  65/16 VPMT//MAB GNR 55/1/29 
 Hansen Rørlegger Service AS  

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - TILKNYTNING TIL 
KOMMUNALT LEDNINGSNETT FOR EIENDOMMEN GNR.55 BNR.1 
FNR.29 - AARBU HYTTEFELT  
 
 

16/207 16.12.2016 DS  66/16 VPMT//MAB GNR 56/1/101 
 Hansen Rørlegger Service AS  

TILLATELSE FOR TILKNYTNING TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT 
FOR EIENDOMMEN GNR.56 BNR.1 FNR.101 - AARBU HYTTEFELT  
 



DELEGERTE VEDTAK�

 

Utvalg: Drift‐ og utvikling 26.01.2016 

 
16/157 16.12.2016 DS  67/16 VPMT//MAB GNR 55/1/59 
 Hansen Rørlegger Service AS  

TILLATELSE TIL TILKNYTNING TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT 
FOR EIENDOMMEN GNR.55 BNR.1 FNR.59 - AARBU HYTTEFELT  
 
 

16/557 22.12.2016 DS  68/16 VPMT//OTE GNR 55/1 
 Geir Aarbu  

DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - GNR.55 BNR.1 - 
AARBU HYTTEFELT  
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DELING AV GRUNNEIENDOM OG DISPENSASJON FRA AREALFORMÅL 
GNR.25 BNR.1 KROSBY GÅRD  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Drift- og utviklingsutvalget 16/578 // 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK     
   
 
Saksbehandler: OTE 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
1/17 Drift- og utviklingsutvalget 26.01.2017 
 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av lov om jord (jordloven) §§ 9 og 12, matrikkelloven og plan- og bygningslovens 
kapittel 19 gis det dispensasjon fra lovens § 1-8, forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 
til å fradele og omdisponere omsøkte parsell, merket på kart fra eiendommen Krosby, 
G.nr/B.nr: 25/1. Omsøkte parsell er på inntil 6200 m2.  
 
Fradelte parsell skal benyttes som tilleggsareal til G.nr/B.nr: 25/2 for å utvide kommunalt 
renseanlegg. Det settes som vilkår at arealet sammenføyes med denne eiendommen.  
 
Vedtaket begrunnes med at tiltaket er til et offentlig og allmennyttig formål, som kommer 
Aremark kommune sine innbyggere til gode. 
 
Saken sendes over til oppmålingsmyndigheten for oppmåling. Det er for tiden stor 
saksmengde hos oppmålingsmyndigheten, så en oppmåling vil ligge noe frem i tid. Det 
anbefales å kontakte kommunenes oppmålingsavdeling for nærmere opplysninger.  
 
 
Bakgrunn: 
Fradeling av parseller fra landbrukseiendommer er regulert av bestemmelsene i jordloven og 
plan- og bygningsloven. Utfyllende bestemmelser er gitt i rundskriv M-1/2013 fra Landbruks- 
og matdepartementet. (LMD). 
 
Hilde Bekier Larsen søker om fradeling av parsell fra eiendommen Krosby, G.nr/B.nr: 25/1. 
Eiendommen består ihht jordregisteret fra skog- og landskap av totalt 2010 daa. Dette fordeler 
seg slik: 454 daa dyrket mark, 1533 daa skog og utmark og 23 daa klassifisert som bebygd og 
annet areal. Omsøkte parsell er på inntil 6200 m2, denne ønskes fradelt som tilleggsareal til 
G.nr/B.nr: 25/2. Dette er Aremark kommune sitt renseanlegg som er utskilt fra 25/1, målebrev 
registrert 24.03.1982.  Arealet som ønskes fradelt og omdisponert består for det meste av skog 
og utmark. Arealet ligger naturlig inntil G.nr/B.nr: 25/1, og skal benyttes til offentlig og 
allmennyttig formål. Ihht Plan- og bygningsloven § 19-4, tilligger myndigheten til å gi 
dispensasjon hos kommunen.  
Saken er ikke sendt på høring da det i dette tilfellet er snakk om et mindre tiltak med stor 
allmennyttig og offentlig betydning for Aremark kommune. Ihht plan- og bygningsloven 
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kapittel 19 om dispensasjon tilligger myndigheten til å gi dispensasjon hos kommunen, og at 
dispensasjon kan gis når lovens når lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, 
eller at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene med tiltaket.  
 
Saken er nabovarslet, det er ingen innkomne merknader til dette.  
 
 
Relevante bestemmelser: 

 Lov om jord (Jordloven) 12. mai 1995 nr 23 
 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 27.juni 2008 

nr 71 
 Rundskriv M-1/2013, Omdisponering og deling (LMD). 

 
 
Vurdering: 
Jordlovens § 12 inneholder et generelt forbud mot å dele eiendommer som nyttes eller kan 
nyttes til jord- og/eller skogbruk. LMD ga i 2013 ut et nytt rundskriv, M-1/2013 om 
omdisponering og deling. Dette skyldes at jordlovens § 12 er endret i vesentlig grad. De nye 
reglene gir økt lokalt handlingsrom til kommunen, og de skal gjøre det enklere å dele fra 
dersom søknaden gjelder fradeling til tilleggsjord eller bosetting.  
 
Ved avgjørelse av om samtykke til deling skal gis, skal det etter jordlovens § 12, tredje ledd 
første punktum legges vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og variert 
bruksstruktur i landbruket. Denne vurderingen er sentral og er utgangspunktet for vurderingen 
av søknaden. Synet på hva som er en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket vil kunne 
endre seg over tid, og bestemmelsen gjør det mulig å ta hensyn til samfunnsutviklingen i 
området. Dette gjelder for eksempel hvilken bruksstruktur som er tjenlig ut fra hensynet til 
bosettingen på landbrukseiendommer og arbeidsmuligheter. 
 
Jordlovens § 12, tredje ledd annet punktum stiller opp de landbruksmessige hensynene som 
vurderingen skal ta utgangspunkt i. I vurderingen inngår blant annet hensynet til vern av 
arealressursene, om delingen fører til en driftsmessig god løsning, og om delingen kan føre til 
drifts- eller miljømessige ulemper. Dersom disse momentene ikke taler mot deling, skal 
tillatelse gis.  
 
Når det gjelder omdisponering av dyrket mark er det jordlovens § 9 som gir retningslinjene. 
Denne åpner for at omdisponering kan gis eksempelvis dersom «samfunnsgagnet» er 
vesentlig. 
 
Hensynet til vern av arealressursene:    
Formuleringen «hensynet til vern av arealressursene» gjør det mulig for forvaltningen å treffe 
en avgjørelse som kan hindre at det oppstår enheter som det er vanskelig å drive rasjonelt og 
opprettholde som aktive bruk. Formuleringen gjør det også mulig å hindre oppdeling av 
arealene som gjør det vanskelig å nekte senere omdisponeringer. Vernet gjelder de ressurser 
som tilhører landbrukseiendommen. Små enheter kan øke risikoen for at jorda kommer ut av 
drift. I tillegg kan det bli vanskelig for kommunen å følge opp driveplikten på små bruk. Små 
enheter i skogbruket kan øke risikoen for at skogen ikke blir forsvarlig drevet. Ved å 
vektlegge hensynet til vern av arealressursene, kan slike fradelinger unngås. 
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Når det skal legges vekt på vern av arealressursene, kan det ved fradeling av areal til 
tilleggsjord legges vekt på om ressursene blir like godt eller bedre vernet ved at de blir lagt til 
nabobruket. Dette er nytt i forhold til tidligere bestemmelse om deling. 
Landbruksarealene til eiendommen Krosby skal driftes som tidligere, det blir dermed ingen 
endring i bruken av arealene. Landbruksfaglig er dette i tråd med intensjonene i det 
ovennevnte punktet om hensynet til arealressursene.  
 
Om delingen fører til en driftsmessig god løsning: 
Formuleringen driftsmessig god løsning er hentet fra jordlovens § 1, og omfatter det samme i 
jordlovens § 12 tredje ledd annet punktum. Formuleringen innebærer at det må legges vekt på 
en utforming av eiendommen som kan føre til kostnadseffektiv drift. Arronderingsmessige 
forhold som avstander, utforming av teiger og liknende må trekkes inn. En driftsmessig god 
løsning innebærer at driftsenhetene bør være samlet med korte driftsavstander. Det er også en 
driftsmessig god løsning dersom bygningsmassen og driftsapparatet kan utnyttes på en god 
måte. Vanligvis vil oppbygging av en enhet mot større bruk føre til reduksjon i 
driftskostnadene. Et slikt resultat vil være et moment ved avveiningen av om en oppnår en 
driftsmessig god løsning. 
 
Ved fradeling av tilleggsjord vil vurderingen av om delingen fører til en driftsmessig god 
løsning både være knyttet til den eiendommen som deles, og til den eiendommen 
tilleggsarealet legges til. Dette åpner for at det kan legges vekt på at en nabo får overta 
tilleggsjord, selv om en ikke alltid oppnår full rasjonalisering. Det må tas stilling til om 
totalløsningen ved delingen fører til en driftsmessig god løsning. 
 
Det omsøkte arealet er av beskjeden betydning for eiendommen Krosby, og berører driften i 
liten grad. 
 
Om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området: 
Det må foretas en konkret og individuell vurdering av så vel de driftsmessige som de 
miljømessige ulempene. Bare ulemper som er konkret påregnelige og som har en viss styrke 
og et visst omfang kan trekkes inn. Ved vurderingen av om ulempene er påregnelige, må det 
blant annet tas hensyn til hvordan tomta ligger i forhold til jordbruksareal, tun også videre. 
Det må også tas hensyn til hva som er påregnelig driftsform på eiendommen, eventuelt i 
området.  
 
Formuleringen miljømessige ulemper knytter seg ikke til selve driften av eiendommen som 
skal deles, eller driften av andre eiendommer i området. Formuleringen tar sikte på konflikter 
mellom landbruket og andre interesser som følge av landbruksdrift. 
 
Konflikter mellom de som driver en landbrukseiendom, og de som eier en bolig- eller 
fritidseiendom er ikke uvanlig. Dette gjelder særlig i områder med husdyrproduksjon. 
Årsaken til konflikten er ofte knyttet til støv, støy og lukt fra store fjøs, beitedyr, helge- og 
nattarbeid, men også bruk av driftsveier og utmark eller nydyrking av jord. Slike ulemper kan 
føre til krav om restriksjoner i driften ved offentlige påbud, eller fra den som utsettes for 
ulempen. 
 
En er ikke kjent med at det er eksisterende konflikter i forbindelse med landbruksdrift i 
området. 
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Planstatus: 
Eiendommen ligger i LNF-område i kommuneplanens arealdel og i 100-meter sonen, og 
trenger således dispensasjon fra bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 1-8, dersom 
tillatelse skal gis. I og med at dette er et offentlig og allmennyttig formål som kommer 
kommunens innbyggere til gode, anser man at fordelene er klart større enn ulempene ved 
tiltaket. 
 
Adkomst: 
Det går kommunal vei til eiendommen. 
 
Vann og avløp: 
Det omsøkte arealet skal brukes som tilleggsareal til Aremark kommune sitt renseanlegg. 
 
En fradeling medfører heller ingen økonomiske, estetiske/miljømessige konsekvenser i 
forhold til vurderingen etter plan- og bygningsloven. 
 
 
Konklusjon: 
En fradeling av parsell vil ikke være av vesentlig betydning for de forhold som skal vurderes i 
henhold til jordloven og plan- og bygningsloven. Søknaden bør derfor innvilges. 
 
 
Vedlegg: 

 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning. 
 Kart. 
 Nabovarsel. 
 Målebrev av 24.03.82 
 Søknad om dispensasjon fra arealformålet i LNF-i kommuneplanens arealdel og 100 

m sonen. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR RIVING OG OPPFØRING AV NY STØRRE 
FRITIDSBOLIG. GNR.42 BNR.1 FNR.13 - ØSTENSVIG  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Drift- og utviklingsutvalget 16/585 // 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK     
   
 
Saksbehandler: FLI 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
2/17 Drift- og utviklingsutvalget 26.01.2017 
 
Rådmannens innstilling: 
Søknad om dispensasjon fra LNF formålet og byggeforbudet i 100 m sonen for riving og 
oppføring av ny større fritidsbolig ved Aspern på gnr 42 bnr 1 fnr 13, avslås med hjemmel i 
plan og bygningslovens § 19. 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon datert 27.12.206 med beskrivelse av prosjektet. 
Søknad om tiltak med tegninger, bilder og situasjonskart 
 
 
Sammendrag: 
Det søkes om dispensasjon fra byggeforbudet i 100 m sone/LNF område for å rive 
eksisterende fritidsbolig på 31 m2 (bra), og å oppføre ny større fritidsbolig med 
tregulv/terrasse på samme sted. 
Bygningen befinner seg kun ca 9 m fra Aspern, og på en mindre eiendom hvor det ikke er 
mulig å plassere bygningen lenger fra vannet. 
Søknaden fremmes for Drift- og utviklingsutvalget med forslag om at det ikke gis 
dispensasjon uten høringsuttalelser. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Kommunen har mottatt søknad om dispensasjon datert 27.12.2016, for endring av 
fritidsbebyggelse ved Aspern. Eksisterende hytte rives og det søkes om dispensasjon for en ny 
fritidsbolig som er mer enn dobbelt så stor. I tillegg er det ett uthus på eiendommen og samlet 
areal kan lett overskride 95 m2 BYA, som ikke bør overskrides i 100 m sone/LNF område.  
 
Ihht søknaden har eksisterende hytte et bruksareal på 31 m2 og uthus/bod ett bruksareal på 17 
m2. 
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Ny fritidsbolig har en lengde på 15,3 m med 2,6 m terrasse i tillegg. Bredden på hytta er 6,6 
m og med 2,1 m terrasse i tillegg mot vannet. Fritidsbolig vil få saltak, liggende brun trepanel 
og grønn belistning og vindskier.  
Ihht søknaden får ny fritidsbolig med terrasse ett bebygd areal på 82,5 kvm og med ny 
terrasse 131,5 kvm. Bruksarealet til ny hytte blir 65 kvm og med overbygg 69,6 kvm.  
Det bygges mur i front av ny terrasse som da får lave peler. Hytta får sprossevinduer og har 
ett relativt stort glassfelt i langvegg mot vannet.  
 
 
Søknad om dispensasjon: 
 
Sverre Caspersen AS søker på vegne av Dag Morten og Jan Erik Karlsen om dispensasjon for 
tiltaket og det anses som mer lønnsomt å bygge opp ei ny hytte fra bunnen av og de ønsker 
med plass til familien så det kan oppholde seg flere om gangen. Eksisterende bygg er enkel og 
den har råteskader så det anbefales ikke å bygge videre på den eksisterende. Ny hytte blir med 
bruksareal på 69,6 m2 og terrasse på 49 m2, og blir i samme byggelinje som eksisterende 
balkong er mot sjøen i dag. Lenger fra vannet blir den høyere i terrenget og mer 
synlig/dominerende sett fra sjøen. Avstanden til sjøen blir ca 9 m. Ny fritidsbolig blir 
innenfor bestemmelse for hytter i Aremark. Det er ønske om stor uteoppholdsplass for familie 
og ny terrasse er uten tak for å redusere lengden og den får glassrekkverk.   
 
 
Det er sendt nabovarsel og det foreligger samtykke fra grunneier.  
Det foreligger samtykke fra grunneier. 
 
 
Tiltaket omfattes av kommuneplanens arealdel og plankartet viser LNF område (landbruk,- 
natur- og friluftsområde) og 100 m sone. Kun fasadeforandringer og mindre vesentlige 
endringer er tillatt. 
Bestemmelsene sier i retningslinjene for fritidsbebyggelse sier ta samlet bruksareal for hytte 
og uthus ikke bør overskride 95 kvm og fasadelengden ikke over 10 m. Innenfor 100 m sonen 
skal tilbygg legges vekk fra vassdraget. Det må ikke foretas terreng-/vegetasjonsbehandling 
som endrer området utmarkskarakter. Skog og annen vegetasjon må ikke påføres skade.  
 
Ved endret vedtak så det ønskes å gi dispensasjon, må saken sendes på høring før vedtak 
fattes.  
 
Det vanlig 3 ukers klageadgang på vedtaket. 
 
 
Vurdering:    
Å gi dispensasjon for stor utvidelse av bebyggelsen når fritidsboligen befinner seg nær 
vannet, kan gi uheldige virkninger og bli negativt i forhold til vassdraget og allmennhetens 
interesser.  
 
Plan og bygningsloven sier i § 19 dispensasjon ikke kan gis når dersom hensynene bak 
bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering.  
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Byggeforbudet i 100 m sonen er ment å sikre mot unødvendig utbygging i strandsonen og å 
sikre mot forringelse av allmennhetens interesser. 
 
En dispensasjon kan lett føre til endret dispensasjonspraksis og øket utbygging i strandsonen 
når de fleste eksisterende hytter ved vannet utvides og blir mer synlige sett fra vannet.     
 
En utvidelse av bebyggelse ved vannet må være så bebyggelsen ikke blir mer eksponert sett 
fra vannet. Retningslinjene for fritidsbebyggelse sier at fasadelengden ikke bør overstige 10 
m, og dette bidrar til at en hyttelengde på 15,3 m ikke kan godkjennes ved dispensasjon.   
 
Ei mindre og kortere hytte vil være med hensiktsmessig i forhold til dispensasjon i dette 
tilfelle. 
 
 
Konklusjon: 
Søknad om dispensasjon fra LNF formålet og byggeforbudet i 100 m sonen for riving og 
oppføring av ny fritidsbolig som omsøkt på gnr 42 bnr 1 fnr 13, godkjennes ikke. 
Forutsetningene i plan- og bygningslovens § 19 for å gi dispensasjon foreligger ikke, det er 
ingen klare fordeler i forhold til ulempene og hensynet med byggeforbudet i 100 m sonen blir 
vesentlig tilsidesatt. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR GJENNOPPFØRING OG 
TILBAKEFLYTTING AV BÅTHUS/BRAKKEBYGNING.  GNR.18 BNR.92 - 
GLADHEI  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Drift- og utviklingsutvalget 16/517 // 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK     
   
 
Saksbehandler: FLI 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
45/16 Drift- og utviklingsutvalget 08.11.2016 
3/17 Drift- og utviklingsutvalget 26.01.2017 
 
Rådmannens innstilling: 
Søknad om dispensasjon for gjenoppføring av uthusbygg som omsøkt, avslås med hjemmel i 
§ 19 i plan- og bygningsloven.  
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon datert 23.11.2016 
Søknad om tiltak uten ansvarsrett med tegninger og vedlegg datert 31.10.2016. 
Høringsuttalelse fra Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen 05.12.2016 ref nr 2016/7825. 
Endringsmelding datert 09.01.2017. 
 
 
Sammendrag: 
Søknad om dispensasjon omfatter tilbakeflytting og gjenoppføring av brakkebygninger i ny 
utførelse med saltak og nye fasader, og søknaden fremmes for Drift og utviklingsutvalget med 
forslag om at det ikke gis dispensasjon.     
 
 
Saksopplysninger: 
Eiendom:      Gnr 18 bnr 29 Gladheim 
Tiltakshaver:          Jan  Tore Skofterud, 1621 Gressvik. 
 
Kommunen har mottatt søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak for tilbakeflytting og 
gjenoppføring av bygning ved Gladheim ved Aremarksjøen. Søknaden oppgir at tiltaket 
gjelder gjenoppføring og ikke ett nybygg. Flytting av eksisterende bygg ble utført for å fjerne 
forurenset masse. Planen er å sette samme bygg tilbake på et nytt fundament og gjenoppbygge 
bygget til en bedre stand. Øket takvinkel er pga tekniske krav. Bygningen er omsøkt som 
uthusbygg, hvor formålet er til oppbevaring av kanoer, kajakker og andre typer båter for 
utleie. Kommunen har tidligere gitt tillatelse for å flytte tilbake bygningene.  
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Kommunen har mottatt søknad om tiltak uten ansvarsrett med kvittering av nabovarsel og 
tegninger av nybygget. Bygningen plasseres på samme sted som de som er flyttet fra, dvs 8-
10 m fra vannet. 
 
 
Eksisterende bygg består av: 
Ei brakke med vindu som har saltak. Den er 6 m lang og 2,55 m bred, dvs 15,3 m2.  
Ett skur som er 5 x 6,1 m, dvs 30,5 m2. Dette har åpen front og skråtak. Den består kun av 
reisverk og profilplater. Tiltakshaver opplyser at bygningen pga vindskade er redusert i 
størrelse. 
Samlet utgjør det to bygninger 45,8 m2.  
Planlagt grunnmur er 12,2 x 7,2 m, dvs 88 m2, 42 m2 mer enn de to bygg som befinner seg der 
i dag. 
 
Det er varslet naboer og det foreligger samtykke. 
 
Området er LNF sone (landbruk, natur- og friluftsområde), og i 100 m sonen langs 
Aremarksjøen.  søknad om dispensasjon er sendt på høring til Fylkesmannens 
Miljøvernavdeling og Fylkeskommunen 29.11.16. 
 
Miljøvernavdelingen sier i sin uttalelse 05.12.2016 ref 2016/7825 421.3 at de ikke kan se at 
tilbakeføring av og en viss utbedring av fasaden til båthuset vil medføre vesentlige ulemper 
for allmennhetens muligheter til bruk av strandsonen på stedet. Omsøkte bygning vil 
imidlertid bli vesentlig større enn tidligere bygg på stedet. Av vedlagte søknad framstår ikke 
nytt bygg som et båthus for lagring av kanoer, kajakker o.l., bygningen framstår mer som en 
utleiehytte.  
 
I forhold til naturmangfoldloven er det ikke avdekket at tiltaket berører sjeldne planter eller 
arter i de tilgjengelige databaser. Området er påfylt stein og grus.  
  
Det foreligger søknad om tiltak uten ansvarsrett fra Skofterud. Ihht til Plan og bygningslovens 
§ 20 4 e kan tilbakeflytting og gjenoppføring av opprinnelig bygg, dekkes av denne.  
 
Det er krav til ansvarsrett for nye bygninger med bruksareal og bebygd areal over 70 kvm.  
 
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 kulturminne § 8, annet ledd.  
 
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. 
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å 
uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. Kommunen bør 
heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en 
direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden. 
Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
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Vurdering: 
Tiltaket er gjenoppføring og forskjønning av eksisterende uthusbygg, men søknaden beskriver 
en annen type bygg med annet formål. Omsøkte bygning gir mer inntrykk av å være en ny 
fritidsbolig, enn brakker og uthus som tidligere befant seg der, og som delvis er fjernet.   
 


















































