Møteinnkalling
Utvalg:

Drift- og utviklingsutvalget

Møtested:

Rådhuset

Dato:

20.09.2018

Tidspunkt: 18:00

Eventuelt forfall må meldes snarest til post@aremark.kommune.no
Utvalgssekretær innkaller vararepresentanter ved behov.
Møtet starter med befaring i sak PS 38/18 Behandling av dispensasjonssøknad for
oppføring av redskapshus.
Orientering vedrørende ny renovasjonsavtale for innsamling av husholdningsavfall starter rundt
klokken 19:00.

Harald Sørlie
Leder

Anne Mørk-Tønnesen
Utvalgssekretær

1

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Unntatt
offentlighet

PS 34/18

Godkjenning av innkalling

PS 35/18

Godkjenning av saksliste

PS 36/18

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 37/18

Referatsaker

RS 115/18

Tillatelse til tiltak- rehabilitering av pipe - gnr/bnr 58/8

RS 116/18

Svar på søknad om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett
- gnr/bnr - 43/13 - Vestly

RS 117/18

Svar på søknad om tilknytning til kommunalt ledningsnett gnr/bnr
- 58/5 - Tromopp

RS 118/18

Dispensasjon fra reguleringsplan

RS 119/18

Svar på søknad om tilknytning til kommunalt ledningsnett gnr/bnr/fnr - 58/3 - Tromopp

RS 120/18

Svar på søknad om tilknytning til kommunalt ledningsnett gnr/bnr
- 58/7

RS 121/18

Fradeling av boligtomt på eiendom 55/1

RS 122/18

Tillatelse til oppføring av modulstall uten ansvarsrett

RS 123/18

Svar på søknad om tilknytning til kommunalt ledningsnett gnr/bnr 55/11 - Moene

PS 38/18

Behandling av dispensasjonssøknad for oppføring av redskapshus

PS 39/18

Orienteringer

PS 40/18

Forespørsler
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PS 34/18 Godkjenning av innkalling

PS 35/18 Godkjenning av saksliste

PS 36/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 37/18 Referatsaker
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Plan - miljø og teknisk

Delegert vedtak
Vedtak nr 133/18

Delegert TEKN
FYR OG FLAMME AS
Postboks 187
1751 HALDEN

Vår ref:

Saksbehandler:

Dato:

2018/503-3851/2018

Martine Hakelund Hansen

11.09.2018

Tiltakshaver:

Wiggo Arnesen, Aremarkveien 2083, 1798 Aremark
Tiltakets art:

Rehabilitering av pipe
Ansvarlig søker:

Gnr/bnr:

FYR OG FLAMME AS, Postboks 187, 1751
HALDEN

58/8

Tillatelse til tiltak- rehabilitering av pipe - gnr/bnr 58/8
TILLATELSE - ETT TRINN
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-3.
Bygningsmyndigheten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i
kommunestyrevedtak av 15.12.2016, sak 64/16.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-3 og 21-2 godkjennes søknaden om
rehabilitering av pipe.
Tillatelsen er gitt på følgende vilkår
1. Det vil bli beregnet og tilsendt et eget behandlingsgebyr for tiltaket. Tillatelsen er
betinget av at behandlingsgebyret innbetales.
Denne tillatelse og de kart og tegninger den henviser til skal alltid være tilgjengelig på
byggeplassen.
Bortfall av tillatelse
En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort,
jf. pbl. § 21-9. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn to år.
Følgende dokumenter er lagt til grunn for tillatelsen
 Søknad om tillatelse datert 23.08.2018
Postadresse/Besøksadresse
Rådhuset, Aremarkveien 2276
AREMARK
E-post:
post@aremark.kommune.no

Telefon
69 19 96 00
www.aremark.kommune.no
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Bank
1050.07.01329
Org.nr
940875560





Situasjonsplan datert 23.08.2018
Gjennomføringsplan datert 23.08.2018
Erklæring om ansvarsrett datert 23.08.2018

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket
Foretak
Sentral
Funksjon
godkjenning
Varmedag, fyr og flamme AS Nei
SØK:
Org nr. 931 664 301
PRO/UTF:

Ansvarsområde

Tiltaksklasse

Ansvarlig søker
Rehabilitering av pipe

1

Saksopplysninger
Planstatus
Eiendommen omfattes av kommuneplan for Aremark 2007-2019, og er avsatt til landbruk-,
natur-, og friluftformål.
Omsøkte tiltak
Det omsøkte tiltaket beskrives som rehabilitering av pipe.
Nabovarsel
Omsøkte tiltak berører ingen naboer. Det er derfor ikke blitt sendt ut nabovarsel jf. plan- og
bygningsloven (pbl.) § 21-7 andre ledd.
Bygningsmyndighetens vurdering
Kulturminneloven
I naturbasen er det ikke oppgitt noen kjente kulturminner i det området som det omsøkte
tiltaket berører.
Dersom det under anleggsarbeidene treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/ eller brent stein
etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) § 8.
Naturmangfoldloven
I naturbasen er det ikke registrert utvalgte naturtyper eller prioriterte arter i tiltaksområdet.
Det omsøkte tiltaket er etter en konkret vurdering ikke i konflikt med biologisk mangfold eller
utvalgte naturtyper, jf. lov om Naturmangfold.
Konklusjon
Det omsøkte tiltaket er, med unntak av gitte dispensasjoner, i samsvar med gjeldene plan samt
øvrig gjeldene regelverk gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. På bakgrunn av
dette finner bygningsmyndigheten å kunne godkjenne omsøkte tiltak.
Kontroll
Det vises til plan- og bygningsloven kapittel 23 og byggesaksforskriften kapittel 12 for
redegjørelse av det ansvar som påligger tiltakshaver, ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende
og ansvarlig utførende.

2
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Ferdigattest
Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest som utstedes av kommunen når det
foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver. Se
vedlagte skjema.
Gebyr
Byggesaksgebyr
Byggesøknader gebyrlegges i henhold til kommunens budsjett fra 2018. Datert 14.12.2018.
For denne saken beregnes gebyret slik
3-3-13 Pipe Kr. 1 950 ,Sum: 1 950,Det blir sendt en egen faktura fra kommunen.
Klageadgang
Det kan klages på vedtaket innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til
Aremark kommune fortrinnsvis på e-post post@aremark.kommune.no Alternativt kan den
sendes med post til Aremark Kommune, Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark.
I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan
veilede. Klageinstans er fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal bygningsmyndighetene
vurdere om det er grunn til å endre vedtaket.

Med hilsen
Henriette Cecilie Wisur-Olsen
Virksomhetsleder
Martine Hakelund Hansen
Saksbehandler
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten håndsignatur.
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Plan - miljø og teknisk

Delegert vedtak
Vedtak nr 131/18

Delegert TEKN
HØVIK GRUS OG ANLEGG AS
Mjølnerødveien 11
1763 HALDEN

Vår ref:

Saksbehandler:

Dato:

2017/968-3852/2018

Maiken Balder

11.09.2018

Tiltakshaver:

Jens Erik Wallentin Johansen, Aremarkveien 1522, 1798 Aremark
Tiltakets art:

Tilknytning til kommunalt vann- og avløpsledning – gnr/bnr – 43/13 - Vestly
Ansvarlig søker:

Høvik grus og anlegg AS, Mølleberget, 1763 Halden

Melding om delegert vedtak
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 20-3 og 21-4 godkjennes søknaden om
tilknytning til kommunalt vann- og avløp – gnr/bnr – 43/13 - Vestly
1. Søknad om tillatelse til tiltak mottatt 28.08.2018 for sanitærinstallasjoner godkjennes
med forbehold om at plan- og bygningsloven med forskrifter etterfølges og at tiltak
utføres i henhold til «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» vedtatt i Aremark
kommunestyre 25.04.2013 med senere endringer. Etter punkt 3.9 kan kommunen kreve
innstallering av reduksjonsventil på vanninnlegget dersom vanntrykket inn i bygningen
overstiger 6 bar, jf tekn. best. pkt. 2.1.3
2. Tiltaket må ikke påføre skade på Energiverkets kabel- og ledningsnett.
3. Der trase går over annens eiendom skal det foreligge grunneieravtale.
4. Eksisterende avløpsanlegg skal saneres. Det skal tømmes av kommunens tømmefirma
og graves opp. Alternativt skal det tømmes, frakobles og fylles med singel.
5. Det må monteres stoppekran på vannledning. Stoppekran og tilbakeslagsventil på
trykkavløpsledningen. Stakepunkt på selvfallsledning.
6. Overvann, reint drens-/takvann, kan ikke ledes inn i spillvannsledningen.
Postadresse/Besøksadresse
Rådhuset, Aremarkveien 2276
AREMARK
E-post:
post@aremark.kommune.no

Telefon
69 19 96 00
www.aremark.kommune.no

7

Bank
1050.07.01329
Org.nr
940875560

7. Høvik grus og anlegg AS godkjennes for omsøkte ansvarsområder.
8. Ved endring av ansvarsforhold må det sendes inn søknad til kommunen.
9. Kommunen skal varsles når arbeidet settes i gang og det må sendes inn søknad om
ferdigattest med sluttført gjennomføringsplan når tiltaket er utført.
10. Riktige kart, beskrivelse og tegninger av va-anlegg må sendes inn til kommunen. FDV
må overleveres til tiltakshaver.
11. Det må være utstedt ferdigattest eller evt. brukstillatelse av kommunen før anlegget tas
i bruk.
12. Dersom det installeres vannmåler, skal det sendes inn vannmålerskjema til
kommunen.
13. Tillatelsen er betinget at tilknytningsgebyr innbetales.
Saken refereres i plan- og utviklingsutvalget.
Saksutredning:
Tiltaket omfatter tilkobling av vann- og avløpsledning (spillvann) fra eksisterende bebyggelse
til kommunalt ledningsnett.
Det viktig at arbeidene utføres på en slik måte at det ikke blir stygge sår i terrenget etter
gjennomføring. Grøft må tilbakefylles med stedlige masser slik at terrenget reetableres så
raskt som mulig. Kravliste for tilkobling av privat ledning til kommunalt ledningssystem i
Aremark kommune må etterfølges.
Overvannet kan ikke ledes inn i spillvannsledningen. Overvannsledning internt på tomt er
fritatt søknad til kommunen. Overvannet (reint tak- drensvann) kan slippes til terreng der
dette er hensiktsmessig, men kan ikke ledes inn på nabotomt eller eiendom.
Det er ikke varslet naboer og dette er ikke nødvendig for dette tiltaket. Grøfting er ikke
søknadspliktig.
Omsøkte tiltak
Innsendte søknad beskriver omsøkte tiltak som VA-anlegg og stikkledning for bolig.
Naturmangfoldsloven
Kommunen har vurdert inngrepet i forhold til naturmangfoldsloven og det er ingen
registreringer av sjeldne planter eller naturtyper for det aktuelle området.
Forurenset grunn
Det er ikke kjent til forurenset grunn i området, men hvis det oppdages forurensing i grunnen
må arbeidet stanses og dette behandles videre i samsvar med forurensingsforskriften.
Forurensede masser må behandles som avfall og evt. kan det utarbeides en tiltaksplan.
Kulturminner i grunnen
Det er viktig at den ansvarlige for byggingen merker seg meldeplikten etter kulturminneloven
§ 8. Dersom det under arbeidets gang oppdages automatisk fredete kulturminner skal arbeidet
straks stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kulturminneloven) § 8, annet ledd.
Det foreligger gjennomføringsplan datert 28.08.2018. Denne bekrefter med datohenvisning at
det foreligger samsvarserklæring for prosjekteringen, som bekrefter at det ikke er gjenstående
arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi igangsettingstillatelse.
2
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Det må sendes inn søknad om ferdigattest med sluttført gjennomføringsplan når tiltaket er
ferdig utført. Tegninger, kart og beskrivelse av va-anlegget må sendes inn til kommunen.
FDV dokumentasjon må være overlevert til tiltakshaver.
Kommunen må ha utstedt brukstillatelse før anlegget tas i bruk. Ferdigattest kan utstedes når
det ikke er feil eller mangler ved tiltaket og dette er dokumentert på sluttført gjennomføringsplan fra ansvarlig søker.
Bortfall av tillatelse
En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort,
jf. pbl. § 21-9. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn to år.
Tilknytningsgebyr for vann og avløp
Tilknytningsgebyr for vann og avløp gebyrlegges i henhold til kommunens betalingsregulativ
datert 14.12.2017.
For denne saken beregnes gebyret slik
§ 3-6-1 Private stikkledninger/separering/tilknytning: kr 3.000,Tilknytningsgebyr for avløp: kr 43.750,Sum: kr 46.750,Det blir sendt en egen innbetalingsblankett fra regnskapsavdelingen.
Klageadgang
Det kan klages på vedtaket innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til
Aremark kommune, byggesaksavdelingen fortrinnsvis på e-post post@aremark.kommune.no
Alternativt kan den sendes med post til Aremark Kommune, Rådhuset, Aremarkveien 2276,
1798 Aremark.
I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan
veilede. Klageinstans er fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal bygningsmyndighetene
vurdere om det er grunn til å endre vedtaket.
Med hilsen
Henriette Cecilie Wisur-Olsen
Virksomhetsleder
Maiken Balder
VA-ingeniør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten håndsignatur.
Kopi til:
Jens-Erik W Johansen Aremarkveien 1522
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Vedlegg
1 Dovett
2 Kravliste for tilkobling av privat ledning til kommunalt ledningsnett i Aremark
kommune_red5
3 VANN_fra eksisterende kommunalt ledning til ny kommunal vannledning
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Plan - miljø og teknisk

Delegert vedtak
Vedtak nr 130/18

Delegert TEKN
ARE ANLEGG AS
Holmbo Iddeveien 70
1765 HALDEN

Vår ref:

Saksbehandler:

Dato:

2018/73-3640/2018

Maiken Balder

29.08.2018

Tiltakshaver:

Åse Gunhild Hansen, Vestsia 150, 1798 Aremark
Tiltakets art:

Tilknytning til kommunalt vann- og avløpsledning – gnr/bnr – 58/5 - Tromopp
Ansvarlig søker:

Are Anlegg AS, Iddeveien 70, 1765 Halden

Melding om delegert vedtak
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 20-3 og 21-4 godkjennes søknaden om
tilknytning til kommunalt vann- og avløp – gnr/bnr – 58/5 - Tromopp
1. Søknad om tillatelse til tiltak mottatt 27.08.2018 for sanitærinstallasjoner godkjennes
med forbehold om at plan- og bygningsloven med forskrifter etterfølges og at tiltak
utføres i henhold til «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» vedtatt i Aremark
kommunestyre 25.04.2013 med senere endringer. Etter punkt 3.9 kan kommunen kreve
innstallering av reduksjonsventil på vanninnlegget dersom vanntrykket inn i bygningen
overstiger 6 bar, jf tekn. best. pkt. 2.1.3
2. Tiltaket må ikke påføre skade på Energiverkets kabel- og ledningsnett.
3. Der trase går over annens eiendom skal det foreligge grunneieravtale.
4. Eksisterende avløpsanlegg skal saneres. Det skal tømmes av kommunens tømmefirma
og graves opp. Alternativt skal det tømmes, frakobles og fylles med singel.
5. Det må monteres stoppekran på vannledning. Stoppekran og tilbakeslagsventil på
trykkavløpsledningen. Stakepunkt på selvfallsledning.
6. Overvann, reint drens-/takvann, kan ikke ledes inn i spillvannsledningen.
Postadresse/Besøksadresse
Rådhuset, Aremarkveien 2276
AREMARK
E-post:
post@aremark.kommune.no

Telefon
69 19 96 00
www.aremark.kommune.no
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Bank
1050.07.01329
Org.nr
940875560

7. Are Anlegg AS godkjennes for omsøkte ansvarsområder.
8. Ved endring av ansvarsforhold må det sendes inn søknad til kommunen.
9. Kommunen skal varsles når arbeidet settes i gang og det må sendes inn søknad om
ferdigattest med sluttført gjennomføringsplan når tiltaket er utført.
10. Riktige kart, beskrivelse og tegninger av va-anlegg må sendes inn til kommunen. FDV
må overleveres til tiltakshaver.
11. Det må være utstedt ferdigattest eller evt. brukstillatelse av kommunen før anlegget tas
i bruk.
12. Dersom det installeres vannmåler, skal det sendes inn vannmålerskjema til
kommunen.
13. Tillatelsen er betinget at tilknytningsgebyr innbetales.
Saken refereres i plan- og utviklingsutvalget.
Saksutredning:
Tiltaket omfatter tilkobling av vann- og avløpsledning (spillvann) fra eksisterende bebyggelse
til kommunalt ledningsnett.
Det viktig at arbeidene utføres på en slik måte at det ikke blir stygge sår i terrenget etter
gjennomføring. Grøft må tilbakefylles med stedlige masser slik at terrenget reetableres så
raskt som mulig. Kravliste for tilkobling av privat ledning til kommunalt ledningssystem i
Aremark kommune må etterfølges.
Overvannet kan ikke ledes inn i spillvannsledningen. Overvannsledning internt på tomt er
fritatt søknad til kommunen. Overvannet (reint tak- drensvann) kan slippes til terreng der
dette er hensiktsmessig, men kan ikke ledes inn på nabotomt eller eiendom.
Det er ikke varslet naboer og dette er ikke nødvendig for dette tiltaket. Grøfting er ikke
søknadspliktig.
Naturmangfoldsloven
Kommunen har vurdert inngrepet i forhold til naturmangfoldsloven og det er ingen
registreringer av sjeldne planter eller naturtyper for det aktuelle området.
Forurenset grunn
Det er ikke kjent til forurenset grunn i området, men hvis det oppdages forurensing i grunnen
må arbeidet stanses og dette behandles videre i samsvar med forurensingsforskriften.
Forurensede masser må behandles som avfall og evt. kan det utarbeides en tiltaksplan.
Kulturminner i grunnen
Det er viktig at den ansvarlige for byggingen merker seg meldeplikten etter kulturminneloven
§ 8. Dersom det under arbeidets gang oppdages automatisk fredete kulturminner skal arbeidet
straks stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kulturminneloven) § 8, annet ledd.
Det foreligger gjennomføringsplan datert 21.06.2018. Denne bekrefter med datohenvisning at
det foreligger samsvarserklæring for prosjekteringen, som bekrefter at det ikke er gjenstående
arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi igangsettingstillatelse.
Are Anlegg AS, org.nr 935 918 774 søker ansvarsrett for SØK, PRO, UTF for utvendig
spillvannsledning i tiltaksklasse 1.
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Foretaket har sentral godkjenning 20.02.2021 og denne omfatter utførelse av vannforsyningsog avløpsanlegg i kl. 2.
Det må sendes inn søknad om ferdigattest med sluttført gjennomføringsplan når tiltaket er
ferdig utført. Tegninger, kart og beskrivelse av va-anlegget må sendes inn til kommunen.
FDV dokumentasjon må være overlevert til tiltakshaver.
Kommunen må ha utstedt brukstillatelse før anlegget tas i bruk. Ferdigattest kan utstedes når
det ikke er feil eller mangler ved tiltaket og dette er dokumentert på sluttført gjennomføringsplan fra ansvarlig søker.
Bortfall av tillatelse
En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort,
jf. pbl. § 21-9. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn to år.
Tilknytningsgebyr for vann og avløp
Tilknytningsgebyr for vann og avløp gebyrlegges i henhold til kommunens betalingsregulativ
datert 14.12.2017.
For denne saken beregnes gebyret slik
Tilknytningsgebyr for avløp: kr 43.750,For denne saken:
Pumpestasjon: kr 33.750,Sum: kr 77.500,Det blir sendt en egen innbetalingsblankett fra regnskapsavdelingen.
Klageadgang
Det kan klages på vedtaket innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til
Aremark kommune, byggesaksavdelingen fortrinnsvis på e-post post@aremark.kommune.no
Alternativt kan den sendes med post til Aremark Kommune, Rådhuset, Aremarkveien 2276,
1798 Aremark.
I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan
veilede. Klageinstans er fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal bygningsmyndighetene
vurdere om det er grunn til å endre vedtaket.
Med hilsen
Henriette Cecilie Wisur-Olsen
Virksomhetsleder
Maiken Balder
VA-ingeniør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten håndsignatur.
Kopi til:
3
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Åse Gunhild Hansen

Vestsia 150

4
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Plan - miljø og teknisk

Delegert vedtak
Vedtak nr 126/18

Delegert TEKN
KIRKENG CAMPING ANS
Kirkeng
1798 AREMARK

Vår ref:

Saksbehandler:

Dato:

2018/474-3538/2018

Martine Hakelund Hansen

30.08.2018

Tiltakshaver:

Kirkeng camping v/Øyvind Kirkeng Malkenes
Tiltakets art:

Dispensasjon for å benytte grøntbelte til overnatting under Elgfestivalen
Gnr/bnr:

18/2

Dispensasjon fra reguleringsplan
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-3.
Svar på søknad om dispensasjon iht. plan- og bygningslovens Kap.19.

Bygningsmyndigheten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i
kommunestyrevedtak av 15.12.2016, sak 64/16.
Dispensasjoner skal normalt etter delegeringsreglement behandles politistat. I denne saken ble
det tatt en vurdering på møte i Drift- og utviklingsutvalget torsdag 23.08.2018, at denne
søknaden kan behandles administrativt.
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.)§§ 20-3 og 21-2 godkjennes søknaden om å
bruke «grøntbelte» til overnattingsplasser under Elgfestivalen 7.-9.september. I henhold
til pbl. § 19 – 2 gis det midlertidig dispensasjon for å bruke område avsatt til
«grøntbelte» til overnattingsplasser under Elgfestivalen helgen 7.-9. september.
Dispensasjonen gjelder kun helgen 7.-9. september. Bruker må derfor oppheve umiddelbart
etter dette.
Saksopplysninger
Planstatus
Postadresse/Besøksadresse
Rådhuset, Aremarkveien 2276
AREMARK
E-post:
post@aremark.kommune.no

Telefon
69 19 96 00
www.aremark.kommune.no
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Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Kirkeng/Sjøvik planidentitet 20080001,
eiendommen er avsatt til «grøntbelte».

Dispensasjonssøknad
Det søkes om midlertidig dispensasjon for å bruke området som er avsatt til «grøntbelte» i
reguleringsplanen til overnattingsplasser under Elgfestivalen i Aremark 7.-9. september. Det
er mobile boenheter som skal stå parkert på plassen. Grunnen til søknaden er behovet for flere
overnattingsplasser i forbindelse med festivalen. Områder vil gi en økt kapasitet med 25-30
enheter. Tiltakshaver har kontakt alle naboer og gjenboere, og samtlige har samtykket til
tiltaket.

For at kommunen skal kunne gi dispensasjon, så må søker sannsynliggjøre at vilkårene for å
gi dispensasjon i plan- og bygningsloven § 19-2 er oppfylt. Disse vilkårene er:
1. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse (pbl § 1-1) må ikke bli vesentlig tilsidesatt.
2. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.
Formålet og hensynet bak bestemmelsen om grøntbelte er at det skal fungere som visuelle
skjermer mellom campingplassen og boligområdet. Dersom dette området permanent skulle
benyttes til overnatting vil dette vært i klar strid med reguleringsplanen. Siden det kun er
snakk om en helg, er konsekvensene små. Et viktig argument er at naboene har samtykket. Vi
mener derfor at hensynet ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelen er også å anse som klart
større enn ulempene.
Etter en samlet vurdering ser bygningsmyndigheten at vilkårene for å innvilge dispensasjon er
oppfylt.
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Bygningsmyndighetens vurdering
Kulturminneloven
I naturbasen er det ikke oppgitt noen kjente kulturminner i det området som det omsøkte
tiltaket berører.
Dersom det under anleggsarbeidene treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/ eller brent stein
etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) § 8.
Naturmangfoldloven
I naturbasen er det ikke registrert utvalgte naturtyper eller prioriterte arter i tiltaksområdet.
Det omsøkte tiltaket er etter en konkret vurdering ikke i konflikt med biologisk mangfold eller
utvalgte naturtyper, jf. lov om Naturmangfold.
Konklusjon
Etter en samlet vurdering ser bygningsmyndigheten at vilkårene for å innvilge dispensasjon er
oppfylt. På bakgrunn av dette finner bygningsmyndigheten å kunne godkjenne omsøkte tiltak.
Kontroll
Det vises til plan- og bygningsloven kapittel 23 og byggesaksforskriften kapittel 12 for
redegjørelse av det ansvar som påligger tiltakshaver, ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende
og ansvarlig utførende.
Gebyr
Byggesaksgebyr
Byggesøknader gebyrlegges i henhold til kommunens budsjett fra 2018. Datert 14.12.2018.
Midlertidige tiltak skal gebyrlegges med 50 % av fult gebyr. Fult gebyr på dispensasjonen er
10 400,-.
For denne saken beregnes gebyret slik
Kr. 5 200,Det blir sendt en egen faktura fra kommunen.
Klageadgang
Det kan klages på vedtaket innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til
Aremark kommune fortrinnsvis på e-post post@aremark.kommune.no Alternativt kan den
sendes med post til Aremark Kommune, Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark.
I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan
veilede. Klageinstans er fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal bygningsmyndighetene
vurdere om det er grunn til å endre vedtaket.

Med hilsen
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Henriette Cecilie Wisur-Olsen
Virksomhetsleder
Martine Hakelund Hansen
Saksbehandler
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten håndsignatur.
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Plan - miljø og teknisk

Delegert vedtak
Vedtak nr 128/18

Delegert TEKN
ARE ANLEGG AS
Holmbo Iddeveien 70
1765 HALDEN

Vår ref:

Saksbehandler:

Dato:

2018/71-3629/2018

Maiken Balder

29.08.2018

Tiltakshaver:

Kjell Høilund, Rambergveien 10A, 3115 Tønsberg
Tiltakets art:

Tilknytning til kommunalt vann- avløpsledning – gnr/bnr – 58/3
Ansvarlig søker:

Are Anlegg AS, Iddeveien 70, 1765 Halden

Melding om delegert vedtak
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 20-3 og 21-4 godkjennes søknaden om
tilknytning til kommunalt vann- og avløp – gnr/bnr – 58/3 - Tromopp
1. Søknad om tillatelse til tiltak mottatt 27.08.2018 for sanitærinstallasjoner godkjennes
med forbehold om at plan- og bygningsloven med forskrifter etterfølges og at tiltak
utføres i henhold til «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» vedtatt i Aremark
kommunestyre 25.04.2013 med senere endringer. Etter punkt 3.9 kan kommunen kreve
innstallering av reduksjonsventil på vanninnlegget dersom vanntrykket inn i bygningen
overstiger 6 bar, jf tekn. best. pkt. 2.1.3
2. Tiltaket må ikke påføre skade på Energiverkets kabel- og ledningsnett.
3. Der trase går over annens eiendom skal det foreligge grunneieravtale.
4. Eksisterende avløpsanlegg skal saneres. Det skal tømmes av kommunens tømmefirma
og graves opp. Alternativt skal det tømmes, frakobles og fylles med singel.
5. Det må monteres stoppekran på vannledning. Stoppekran og tilbakeslagsventil på
trykkavløpsledningen. Stakepunkt på selvfallsledning.
6. Overvann, reint drens-/takvann, kan ikke ledes inn i spillvannsledningen.
Postadresse/Besøksadresse
Rådhuset, Aremarkveien 2276
AREMARK
E-post:
post@aremark.kommune.no

Telefon
69 19 96 00
www.aremark.kommune.no
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7. Are Anlegg AS godkjennes for omsøkte ansvarsområder.
8. Ved endring av ansvarsforhold må det sendes inn søknad til kommunen.
9. Kommunen skal varsles når arbeidet settes i gang og det må sendes inn søknad om
ferdigattest med sluttført gjennomføringsplan når tiltaket er utført.
10. Riktige kart, beskrivelse og tegninger av va-anlegg må sendes inn til kommunen. FDV
må overleveres til tiltakshaver.
11. Det må være utstedt ferdigattest eller evt. brukstillatelse av kommunen før anlegget tas
i bruk.
12. Dersom det installeres vannmåler, skal det sendes inn vannmålerskjema til
kommunen.
13. Tillatelsen er betinget at tilknytningsgebyr innbetales.
Saken refereres i plan- og utviklingsutvalget.
Saksutredning:
Tiltaket omfatter tilkobling av vann- og avløpsledning (spillvann) fra eksisterende bebyggelse
til kommunalt ledningsnett.
Det viktig at arbeidene utføres på en slik måte at det ikke blir stygge sår i terrenget etter
gjennomføring. Grøft må tilbakefylles med stedlige masser slik at terrenget reetableres så
raskt som mulig. Kravliste for tilkobling av privat ledning til kommunalt ledningssystem i
Aremark kommune må etterfølges.
Overvannet kan ikke ledes inn i spillvannsledningen. Overvannsledning internt på tomt er
fritatt søknad til kommunen. Overvannet (reint tak- drensvann) kan slippes til terreng der
dette er hensiktsmessig, men kan ikke ledes inn på nabotomt eller eiendom.
Det er ikke varslet naboer og dette er ikke nødvendig for dette tiltaket. Grøfting er ikke
søknadspliktig.
Naturmangfoldsloven
Kommunen har vurdert inngrepet i forhold til naturmangfoldsloven og det er ingen
registreringer av sjeldne planter eller naturtyper for det aktuelle området.
Forurenset grunn
Det er ikke kjent til forurenset grunn i området, men hvis det oppdages forurensing i grunnen
må arbeidet stanses og dette behandles videre i samsvar med forurensingsforskriften.
Forurensede masser må behandles som avfall og evt. kan det utarbeides en tiltaksplan.
Kulturminner i grunnen
Det er viktig at den ansvarlige for byggingen merker seg meldeplikten etter kulturminneloven
§ 8. Dersom det under arbeidets gang oppdages automatisk fredete kulturminner skal arbeidet
straks stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kulturminneloven) § 8, annet ledd.
Det foreligger gjennomføringsplan datert 21.06.2018. Denne bekrefter med datohenvisning at
det foreligger samsvarserklæring for prosjekteringen, som bekrefter at det ikke er gjenstående
arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi igangsettingstillatelse.
Are Anlegg AS, org.nr 935 918 774 søker ansvarsrett for SØK, PRO, UTF for utvendig
spillvannsledning i tiltaksklasse 1.
2
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Foretaket har sentral godkjenning 20.02.2021 og denne omfatter utførelse av vannforsyningsog avløpsanlegg i kl. 2.
Det må sendes inn søknad om ferdigattest med sluttført gjennomføringsplan når tiltaket er
ferdig utført. Tegninger, kart og beskrivelse av va-anlegget må sendes inn til kommunen.
FDV dokumentasjon må være overlevert til tiltakshaver.
Kommunen må ha utstedt brukstillatelse før anlegget tas i bruk. Ferdigattest kan utstedes når
det ikke er feil eller mangler ved tiltaket og dette er dokumentert på sluttført gjennomføringsplan fra ansvarlig søker.
Bortfall av tillatelse
En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort,
jf. pbl. § 21-9. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn to år.
Tilknytningsgebyr for vann og avløp
Tilknytningsgebyr for vann og avløp gebyrlegges i henhold til kommunens betalingsregulativ
datert 14.12.2017.
For denne saken beregnes gebyret slik
Tilknytningsgebyr for avløp: kr 43.750,For denne saken:
Pumpestasjon: kr. 33.750,Det blir sendt en egen innbetalingsblankett fra regnskapsavdelingen.
Klageadgang
Det kan klages på vedtaket innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til
Aremark kommune, byggesaksavdelingen fortrinnsvis på e-post post@aremark.kommune.no
Alternativt kan den sendes med post til Aremark Kommune, Rådhuset, Aremarkveien 2276,
1798 Aremark.
I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan
veilede. Klageinstans er fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal bygningsmyndighetene
vurdere om det er grunn til å endre vedtaket.
Med hilsen
Henriette Cecilie Wisur-Olsen
Virksomhetsleder
Maiken Balder
VA-ingeniør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten håndsignatur.
Kopi til:
Kjell Høilund

Rambergveien 10 A
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Plan - miljø og teknisk

Delegert vedtak
Vedtak nr 129/18

Delegert TEKN
ARE ANLEGG AS
Holmbo Iddeveien 70
1765 HALDEN

Vår ref:

Saksbehandler:

Dato:

2018/75-3639/2018

Maiken Balder

29.08.2018

Tiltakshaver:

Erix Morgan Aarsten, Vestsia 156, 1798 Aremark
Tiltakets art:

Tilknytning til kommunalt vann- og avløpsledning – gnr/bnr – 58/7 - Tromopp
Ansvarlig søker:

ARE ANLEGG AS, Holmbo Iddeveien 70, 1765 HALDEN

Melding om delegert vedtak
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 20-3 og 21-4 godkjennes søknaden om
tilknytning til kommunalt vann- og avløp – gnr/bnr - 58/7 - Tromopp
1. Søknad om tillatelse til tiltak mottatt 27.08.2018 for sanitærinstallasjoner godkjennes
med forbehold om at plan- og bygningsloven med forskrifter etterfølges og at tiltak
utføres i henhold til «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» vedtatt i Aremark
kommunestyre 25.04.2013 med senere endringer. Etter punkt 3.9 kan kommunen kreve
innstallering av reduksjonsventil på vanninnlegget dersom vanntrykket inn i bygningen
overstiger 6 bar, jf tekn. best. pkt. 2.1.3
2. Tiltaket må ikke påføre skade på Energiverkets kabel- og ledningsnett.
3. Der trase går over annens eiendom skal det foreligge grunneieravtale.
4. Eksisterende avløpsanlegg skal saneres. Det skal tømmes av kommunens tømmefirma
og graves opp. Alternativt skal det tømmes, frakobles og fylles med singel.
5. Det må monteres stoppekran på vannledning. Stoppekran og tilbakeslagsventil på
trykkavløpsledningen. Stakepunkt på selvfallsledning.
6. Overvann, reint drens-/takvann, kan ikke ledes inn i spillvannsledningen.
Postadresse/Besøksadresse
Rådhuset, Aremarkveien 2276
AREMARK
E-post:
post@aremark.kommune.no

Telefon
69 19 96 00
www.aremark.kommune.no
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7. Are Anlegg AS godkjennes for omsøkte ansvarsområder.
8. Ved endring av ansvarsforhold må det sendes inn søknad til kommunen.
9. Kommunen skal varsles når arbeidet settes i gang og det må sendes inn søknad om
ferdigattest med sluttført gjennomføringsplan når tiltaket er utført.
10. Riktige kart, beskrivelse og tegninger av va-anlegg må sendes inn til kommunen. FDV
må overleveres til tiltakshaver.
11. Det må være utstedt ferdigattest eller evt. brukstillatelse av kommunen før anlegget tas
i bruk.
12. Dersom det installeres vannmåler, skal det sendes inn vannmålerskjema til
kommunen.
13. Tillatelsen er betinget at tilknytningsgebyr innbetales.

Saken refereres i plan- og utviklingsutvalget.
Saksutredning:
Tiltaket omfatter tilkobling av vann- og avløpsledning (spillvann) fra eksisterende bebyggelse
til kommunalt ledningsnett.
Det viktig at arbeidene utføres på en slik måte at det ikke blir stygge sår i terrenget etter
gjennomføring. Grøft må tilbakefylles med stedlige masser slik at terrenget reetableres så
raskt som mulig. Kravliste for tilkobling av privat ledning til kommunalt ledningssystem i
Aremark kommune må etterfølges.
Overvannet kan ikke ledes inn i spillvannsledningen. Overvannsledning internt på tomt er
fritatt søknad til kommunen. Overvannet (reint tak- drensvann) kan slippes til terreng der
dette er hensiktsmessig, men kan ikke ledes inn på nabotomt eller eiendom.
Det er ikke varslet naboer og dette er ikke nødvendig for dette tiltaket. Grøfting er ikke
søknadspliktig.
Naturmangfoldsloven
Kommunen har vurdert inngrepet i forhold til naturmangfoldsloven og det er ingen
registreringer av sjeldne planter eller naturtyper for det aktuelle området.
Forurenset grunn
Det er ikke kjent til forurenset grunn i området, men hvis det oppdages forurensing i grunnen
må arbeidet stanses og dette behandles videre i samsvar med forurensingsforskriften.
Forurensede masser må behandles som avfall og evt. kan det utarbeides en tiltaksplan.
Kulturminner i grunnen
Det er viktig at den ansvarlige for byggingen merker seg meldeplikten etter kulturminneloven
§ 8. Dersom det under arbeidets gang oppdages automatisk fredete kulturminner skal arbeidet
straks stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kulturminneloven) § 8, annet ledd.
Det foreligger gjennomføringsplan datert 21.06.2018. Denne bekrefter med datohenvisning at
det foreligger samsvarserklæring for prosjekteringen, som bekrefter at det ikke er gjenstående
arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi igangsettingstillatelse.
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Are Anlegg AS, org.nr 935 918 774 søker ansvarsrett for SØK, PRO, UTF for utvendig
spillvannsledning i tiltaksklasse 1.
Foretaket har sentral godkjenning 20.02.2021 og denne omfatter utførelse av vannforsyningsog avløpsanlegg i kl. 2.
Det må sendes inn søknad om ferdigattest med sluttført gjennomføringsplan når tiltaket er
ferdig utført. Tegninger, kart og beskrivelse av va-anlegget må sendes inn til kommunen.
FDV dokumentasjon må være overlevert til tiltakshaver.
Kommunen må ha utstedt brukstillatelse før anlegget tas i bruk. Ferdigattest kan utstedes når
det ikke er feil eller mangler ved tiltaket og dette er dokumentert på sluttført gjennomføringsplan fra ansvarlig søker.
Bortfall av tillatelse
En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort,
jf. pbl. § 21-9. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn to år.
Tilknytningsgebyr for vann og avløp
Tilknytningsgebyr for vann og avløp gebyrlegges i henhold til kommunens betalingsregulativ
datert 14.12.2017.
For denne saken beregnes gebyret slik
Tilknytningsgebyr for avløp: kr 43.750,Pumpestasjon: kr 33.750,Klageadgang
Det kan klages på vedtaket innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til
Aremark kommune, byggesaksavdelingen fortrinnsvis på e-post post@aremark.kommune.no
Alternativt kan den sendes med post til Aremark Kommune, Rådhuset, Aremarkveien 2276,
1798 Aremark.
I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan
veilede. Klageinstans er fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal bygningsmyndighetene
vurdere om det er grunn til å endre vedtaket.

Med hilsen
Henriette Cecilie Wisur-Olsen
Virksomhetsleder
Maiken Balder
VA-ingeniør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten håndsignatur.
Kopi til:
Erix Morgan Aarsten

Vestsia 156
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Plan - miljø og teknisk

Delegert vedtak
Vedtak nr 121/18

Delegert TEKN
Geir Ragnar Aarbu
Aremarkveien 1905
1798 Aremark

Vår ref:

Saksbehandler:

Dato:

2018/298-3346/2018

Martine Hakelund Hansen

24.08.2018

Delingstillatelse for eiendommen gnr. 55 bnr. 1
Svar på søknad om tillatelse til opprettelse eller endring av matrikkelenhet(er) etter
plan- og bygningsloven § 20-1 ledd m).

I medhold av plan – og bygningslovens §§ 26-1 og 21-4 godkjennes fradeling av en tomt på
ca 2000 m2 til boligformål fra eiendommen 55/1 som angitt på kart datert 22.05.2018.
Tillatelse gis på følgende betingelser som skal være ivaretatt før fradeling kan skje:
 Det må tinglyses en rettighet som sikrer den omsøkte parsellen adkomstrett fram til offentlig
vei.
 Det må for gjenværende eiendom og den omsøkte parsellen tinglyses rettigheter for evt.
ledninger som blir liggende /må legges over annen manns grunn, og rett til adkomst og
vedlikehold av disse.
Vilkår Statens vegvesen har satt i avkjøringstillatelse datert 03.07.2018 skal oppfylles før det gis
brukstillatelse for ny bolig på den fradelte eiendommen. I forbindelse med søknad om ny bolig
skal det fremkomme av situasjonsplanen hvordan de de aktuelle vilkår fer ivaretatt.

Vedtaket er gjort i henhold til bestemmelsene i rundskriv M-6/2003 om overføring av
myndighet til kommunene, og Aremark kommune sitt delegeringsreglement.
Denne tillatelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages
av søker, naboer, eller andre berørte parter. Alle sider ved vedtaket kan påklages – også
eventuelle betingelser.

Postadresse/Besøksadresse
Rådhuset, Aremarkveien 2276
AREMARK
E-post:
post@aremark.kommune.no

Telefon
69 19 96 00
www.aremark.kommune.no
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Søknaden
Søknaden gjelder fradeling av boligtomt på ca. 2 000 m2 fra eiendom 55/1. Tomten ble i 2005
søkt fradelt til tomannsbolig. Denne ble godkjent, men fradelingen ble aldri gjennomført.
.
Gjeldende plangrunnlag
Omsøkte eiendom er omfattet av Kommuneplan for Aremark 2007-2019, og er avsatt til LNFområder der spredt boligbebyggelse er tillatt.

Statens vegvesen
Statens vegvesen har gitt avkjøringstillatelse datert 03.07.2018, og satt følgende vilkår:
Vilkår for tillatelsen:
Tillatelsen gis i henhold til forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av
avkjørsler fra offentlig veg gitt av Vegdirektoratet 16.7.1964 og forskrift om retningslinjer
for behandling av avkjørselssaker for riksveg gitt av Samferdselsdepartementet 26.2.1982.
1. Avkjørselen skal være plassert i tråd med situasjonsplan, datert 22.05.2018. I tillegg
skal Krav til utforming av avkjørsel være fulgt. Dette ligger vedlagt.
2. Tillatelsen gjelder følgende tiltak og planlagt bruk/formål: etablering av ny avkjørsel i
forbindelse med fradeling av tomt til ny bolig for én – 1 - boenhet.
3. Hjørneavrundingen på avkjørselen må utføres som en enkel sirkel med radius R = 4
meter. Kravet til sikt i avkjørselen er 4x110 meter. På de første 2 meterne skal
avkjørselen ha et jevnt fall fra vegkant på totalt 5 cm.
4. Det må være snuplass eller etableres en snuplass inne på egen eiendom, slik at det
ikke blir nødvendig å rygge ut på offentlig veg.
5. Tillatelsen gjelder bare tilknytningspunktet til fylkesvegen. Søker må selv avklare
eiendomsforhold og innhente nødvendige rettigheter som gjelder bruk og
opparbeiding av avkjørsel, frisiktsoner og adkomstveg. Slike rettigheter bør tinglyses.
6. Hvis avkjørselen går over en veggrøft, må det legges et rør i tilstrekkelig lengde. Røret
må legges slik at grøften ikke blir skadet, og slik at grøftevannet får fritt avløp. Se Krav
til utforming av avkjørsel.
7. Så snart avkjørselen er ferdig bygd må vedlagte skjema Bekreftelse på
opparbeidet/nybygd/endret avkjørsel skrives under og returneres.
8. Arbeidet må være påbegynt innen tre - 3 - år etter at tillatelsen er gitt, ellers faller
tillatelsen bort.
Bygningsmyndighetens samlede vurdering
I medhold av plan – og bygningslovens §§ 26-1 og 21-4 godkjennes fradeling av boligtomt på
ca. 2 000 m2. Det forutsettes at vilkårene fra Statens vegvesen etterkommes.
Bygningsmyndigheten kan ikke se at tiltaket vil medføre ulemper med hensyn til terreng eller
har negativ innvirkning på opplevelsen av landskapsbildet. Fradeling av parsellen ansees ikke
å være i konflikt med kjente automatisk fredede eller nyere tids kulturminner. Tiltaket har
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ingen betydning for allmennhetens ferdselsrett eller annen utøvelse av friluftsliv. Det er ikke
registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter, utvalgte naturtyper eller truede eller
nær truede naturtyper i området som berøres av tiltaket (jfr. Norske rødlister for arter og
naturtyper). Vi kan ikke se at omsøkt tiltak vil være i strid med gjeldende plangrunnlag eller
annet regelverk.
Gebyr
8-1-2 For søknad om fradeling av tomt i uregulert strøk kr: 10 400,Klageadgang
Det kan klages på vedtaket innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til
Aremark kommune fortrinnsvis på e-post post@aremark.kommune.no Alternativt kan den
sendes med post til Aremark Kommune, Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark.
I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan
veilede. Klageinstans er fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal bygningsmyndighetene
vurdere om det er grunn til å endre vedtaket.
Videre behandling
Saken vil bli referert i Drifts- og utviklingsutvalget i førstkommende møte, og den sendes
over til oppmålingsmyndigheten for oppmåling.
Med hilsen
Henriette Cecilie Wisur-Olsen
Virksomhetsleder
Martine Hakelund Hansen
Saksbehandler
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten håndsignatur.

Kopi til:
Jan Vegard Andersen

Bueveien 2
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Plan - miljø og teknisk

Delegert vedtak
Vedtak nr 125/18

Delegert TEKN
Tom Gunnar Buer
Vestsia 51
1798 Aremark

Vår ref:
2018/133-3356/2018

Saksbehandler:
Martine Hakelund Hansen

Dato:
03.09.2018

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN KRAV OM ANSVARSRETT
Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-4.
Tiltakshaver:
Tom Gunnar Buer, Vestsia 51, 1798 Aremark
Tiltakets art:
Etablering av modulstall

Bruksareal:
45 m²
Søknad mottatt:
01.03.2018, komplett 07.08.2018

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-4 godkjennes søknaden om oppføring av
modulstall.
Det er satt følgende vilkår for tillatelsen
1. Det vil bli beregnet og tilsendt et eget behandlingsgebyr for tiltaket. Tillatelsen er
betinget av at behandlingsgebyret innbetales.
Den som utfører eller lar utføre arbeidet skal påse at arbeidet ikke strider mot bestemmelser
gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Bygningsavfall må sorteres og deponeres på
godkjent avfallsplass.
Tiltaket tillates igangsatt etter denne tillatelsen.
Bortfall av tillatelse
Tillatelsen gjelder i 3 år. Dersom tiltaket ikke er satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt,
faller tillatelsen bort.
Følgende dokumenter er lagt til grunn for tillatelsen
Postadresse/Besøksadresse
Rådhuset, Aremarkveien 2276
AREMARK
E-post:
post@aremark.kommune.no

Telefon
69 19 96 00
www.aremark.kommune.no
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Bank
1050.07.01329
Org.nr
940875560






Søknad datert 26.02.201
Opplysninger gitt i nabovarsel datert 05.02.2018
Tegninger av plan, snitt og fasader datert 05.04.2018
Situasjonskart datert 10.07.2018

Saksopplysninger
Planstatus
Eiendommen omfattes av kommuneplan for Aremark 2007-2019 og ligger i er område avsatt
til landbruks-natur- og friluftsområde (LNF-område).
I kommuneplan § 12.1.2 står det at «Det generelle byggeforbudet legger ikke restriksjoner på
tradisjonell landbruksdrift». Dette tiltaket faller inn under denne bestemmelsen.
Omsøkte tiltak
Det omsøkte tiltaket beskrives som oppføring av modulstall med fire hestebokser. Stallen får
et bruksareal (BRA) på 45 m2 og bebygd areal (BYA) på 81m2. Bygget har en gesimshøyde
på 2,23 meter og mønehøyde på 3,27 meter. Stallen har saltak.
Nabovarsel
Samtlige naboer og gjenboere er varslet om tiltaket. Det foreligger ikke protester.
Bygningsmyndighetens vurdering
Estetiske krav
Etter bygningsmyndighetens vurdering får det omsøkte tiltaket gode visuelle kvaliteter både i
seg selv og i forhold til tiltakets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering,
jf. pbl. § 29-2.
Kulturminneloven
I naturbasen er det ikke oppgitt noen kjente kulturminner i det området som det omsøkte
tiltaket berører.
Dersom det under anleggsarbeidene treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/ eller brent stein
etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) § 8.
Naturmangfoldloven
I naturbasen er det ikke registrert utvalgte naturtyper eller prioriterte arter i tiltaksområdet.
Det omsøkte tiltaket er etter en konkret vurdering ikke i konflikt med biologisk mangfold eller
utvalgte naturtyper, jf. lov om Naturmangfold.
Forurensningsforskriften
I henhold til kommunens forurensningskart er det ikke registrert grunnforurensning på
eiendommen. Dersom det under graving/grunnarbeider oppdages olje, kjemikalier, unormal
lukt, forskjellige rivningsmasser, søppel eller at utførende kjenner kvalme, hodepine eller
annet ubehag skal arbeidene stanses og forurensningsmyndigheten varsles omgående.
Konklusjon
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med gjeldene plan samt øvrig gjeldene regelverk gitt i eller i
medhold av plan- og bygningsloven. På bakgrunn av dette finner bygningsmyndigheten å
kunne godkjenne omsøkte tiltak.
Ansvar
2
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Det søkes om tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. pbl. § 20-4. Der tiltaket
ikke krever særskilt kvalifiserte foretak, eller på de områder av tiltaket som ikke er
tilstrekkelig belagt med ansvarlige foretak, har tiltakshaver ansvaret alene, jf. pbl. § 23-1.
Ferdigattest
Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest som utstedes av kommunen når det
foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver. Se
vedlagte skjema.
Gebyr
Byggesaksgebyr
Byggesøknader gebyrlegges i henhold til kommunens budsjett fra 2018. Datert 14.12.2017.
For denne saken beregnes gebyret slik
Stall BRA 15 – 50 m2: 3 200,Sum: kr. 3 200Det blir sendt en egen innbetalingsblankett fra regnskapsavdelingen.
Klageadgang
Det kan klages på vedtaket innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til
Aremark kommune fortrinnsvis på e-post post@aremark.kommune.no Alternativt kan den
sendes med post til Aremark Kommune, Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark.
I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan
veilede. Klageinstans er fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal bygningsmyndighetene
vurdere om det er grunn til å endre vedtaket.
Med hilsen
Henriette Cecilie Wisur-Olsen
Virksomhetsleder
Martine Hakelund Hansen
Saksbehandler
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten håndsignatur.
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Plan - miljø og teknisk

Delegert vedtak
Vedtak nr 127/18

Delegert TEKN
ARE ANLEGG AS
Holmbo Iddeveien 70
1765 HALDEN

Vår ref:

Saksbehandler:

Dato:

2017/1784-3624/2018

Maiken Balder

29.08.2018

Tiltakshaver:

Bente Marita Fagereng, Torpedalsveien 5, 1798 Aremark
Tiltakets art:

Tilknytning til kommunalt vann- og avløpsledning – gnr/bnr – 55/11 - Moene
Ansvarlig søker:

Are Anlegg AS, Iddeveien 70, 1765 Halden

Melding om delegert vedtak
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 20-3 og 21-4 godkjennes søknaden om
tilknytning til kommunalt vann- og avløp – gnr/bnr – 55/11 - Moene
1. Søknad om tillatelse til tiltak mottatt 27.08.2018 for sanitærinstallasjoner godkjennes
med forbehold om at plan- og bygningsloven med forskrifter etterfølges og at tiltak
utføres i henhold til «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» vedtatt i Aremark
kommunestyre 25.04.2013 med senere endringer. Etter punkt 3.9 kan kommunen kreve
innstallering av reduksjonsventil på vanninnlegget dersom vanntrykket inn i bygningen
overstiger 6 bar, jf tekn. best. pkt. 2.1.3
2. Tiltaket må ikke påføre skade på Energiverkets kabel- og ledningsnett.
3. Der trase går over annens eiendom skal det foreligge grunneieravtale.
4. Eksisterende avløpsanlegg skal saneres. Det skal tømmes av kommunens tømmefirma
og graves opp. Alternativt skal det tømmes, frakobles og fylles med singel.
5. Det må monteres stoppekran på vannledning. Stoppekran og tilbakeslagsventil på
trykkavløpsledningen. Stakepunkt på selvfallsledning.
6. Overvann, reint drens-/takvann, kan ikke ledes inn i spillvannsledningen.
Postadresse/Besøksadresse
Rådhuset, Aremarkveien 2276
AREMARK
E-post:
post@aremark.kommune.no

Telefon
69 19 96 00
www.aremark.kommune.no
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1050.07.01329
Org.nr
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7. Are Anlegg AS godkjennes for omsøkte ansvarsområder.
8. Ved endring av ansvarsforhold må det sendes inn søknad til kommunen.
9. Kommunen skal varsles når arbeidet settes i gang og det må sendes inn søknad om
ferdigattest med sluttført gjennomføringsplan når tiltaket er utført.
10. Riktige kart, beskrivelse og tegninger av va-anlegg må sendes inn til kommunen. FDV
må overleveres til tiltakshaver.
11. Det må være utstedt ferdigattest eller evt. brukstillatelse av kommunen før anlegget tas
i bruk.
12. Dersom det installeres vannmåler, skal det sendes inn vannmålerskjema til
kommunen.
13. Tillatelsen er betinget at tilknytningsgebyr innbetales.
Saken refereres i plan- og utviklingsutvalget.
Saksutredning:
Tiltaket omfatter tilkobling av vann- og avløpsledning (spillvann) fra eksisterende bebyggelse
til kommunalt ledningsnett.
Det viktig at arbeidene utføres på en slik måte at det ikke blir stygge sår i terrenget etter
gjennomføring. Grøft må tilbakefylles med stedlige masser slik at terrenget reetableres så
raskt som mulig. Kravliste for tilkobling av privat ledning til kommunalt ledningssystem i
Aremark kommune må etterfølges.
Overvannet kan ikke ledes inn i spillvannsledningen. Overvannsledning internt på tomt er
fritatt søknad til kommunen. Overvannet (reint tak- drensvann) kan slippes til terreng der
dette er hensiktsmessig, men kan ikke ledes inn på nabotomt eller eiendom.
Det er ikke varslet naboer og dette er ikke nødvendig for dette tiltaket. Grøfting er ikke
søknadspliktig.
Naturmangfoldsloven
Kommunen har vurdert inngrepet i forhold til naturmangfoldsloven og det er ingen
registreringer av sjeldne planter eller naturtyper for det aktuelle området.
Forurenset grunn
Det er ikke kjent til forurenset grunn i området, men hvis det oppdages forurensing i grunnen
må arbeidet stanses og dette behandles videre i samsvar med forurensingsforskriften.
Forurensede masser må behandles som avfall og evt. kan det utarbeides en tiltaksplan.
Kulturminner i grunnen
Det er viktig at den ansvarlige for byggingen merker seg meldeplikten etter kulturminneloven
§ 8. Dersom det under arbeidets gang oppdages automatisk fredete kulturminner skal arbeidet
straks stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kulturminneloven) § 8, annet ledd.
Det foreligger gjennomføringsplan datert 21.06.2018. Denne bekrefter med datohenvisning at
det foreligger samsvarserklæring for prosjekteringen, som bekrefter at det ikke er gjenstående
arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi igangsettingstillatelse.
Are Anlegg AS, org.nr 935 918 774 søker ansvarsrett for SØK, PRO, UTF for utvendig
spillvannsledning i tiltaksklasse 1.
2
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Foretaket har sentral godkjenning 20.02.2021 og denne omfatter utførelse av vannforsyningsog avløpsanlegg i kl. 2.
Det må sendes inn søknad om ferdigattest med sluttført gjennomføringsplan når tiltaket er
ferdig utført. Tegninger, kart og beskrivelse av va-anlegget må sendes inn til kommunen.
FDV dokumentasjon må være overlevert til tiltakshaver.
Kommunen må ha utstedt brukstillatelse før anlegget tas i bruk. Ferdigattest kan utstedes når
det ikke er feil eller mangler ved tiltaket og dette er dokumentert på sluttført gjennomføringsplan fra ansvarlig søker.
Bortfall av tillatelse
En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort,
jf. pbl. § 21-9. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn to år.
Tilknytningsgebyr for vann og avløp
Tilknytningsgebyr for vann og avløp gebyrlegges i henhold til kommunens betalingsregulativ
datert 14.12.2017.
For denne saken beregnes gebyret slik
Tilknytningsgebyr for avløp: kr 43.750,Tilknytningsgebyr for vann: kr 18.750,Sum: kr 62.500,For denne saken:
Pumpestasjon: kr 33.750,Det blir sendt en egen innbetalingsblankett fra regnskapsavdelingen.
Klageadgang
Det kan klages på vedtaket innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til
Aremark kommune, byggesaksavdelingen fortrinnsvis på e-post post@aremark.kommune.no
Alternativt kan den sendes med post til Aremark Kommune, Rådhuset, Aremarkveien 2276,
1798 Aremark.
I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan
veilede. Klageinstans er fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal bygningsmyndighetene
vurdere om det er grunn til å endre vedtaket.

Med hilsen
Henriette Cecilie Wisur-Olsen
Virksomhetsleder
Maiken Balder
VA-ingeniør
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten håndsignatur.
Kopi til:
Benthe Marita Fagereng

Moene 5

4
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Arkiv:

19/9

Arkivsaksnr:

2018/95-21

Saksbehandler:

Martine Hakelund Hansen

Saksframlegg

Utvalg
Drift- og utviklingsutvalget

Utvalgssak
38/18

Møtedato
20.09.2018

På drifts- og utviklingsmøte 28.06.2018 ble dispensasjonssøknad for oppføring av redskapshus
på eiendom 19/9 og 19/34 behandlet og vedtatt utsatt for befaring. Nye opplysninger i saken
kommer til slutt i saksfremlegget.

Utvalg
Drift- og utviklingsutvalget

Utvalgssak
23/18

Møtedato
28.06.2018

Behandling av dispensasjonssøknad for oppføring av redskapshus
på eiendom 19/9 og 19/34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Situasjonskart
Utsnitt av kommuneplan
Søknad om bygging av nytt redskapshus på Norvik gnr/bnr 19/9 og gnr/bnr 19/34
E.3 Plan og snitt A og B
D.1 og D.2 Kartverk
E.1 Fasader Vest og Øst
Bilder
E.4 Fundamentplan
F.1 Kart 2 foto Kalerødveien 75
Krav om reguleringsplan gnr/bnr 19/9
Uttalelse fra Help angående naboens bruk av vei
Vedlegg til nabomerknad fra Nilsen
Vedrørende klage fra Jan Sigurd Nilsen
Østfold fylkeskommunes uttalelse - gbnr 19/9/34 - Kalerødveien 75 - Aremark kommune ny garasje/redskapshus
Uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av garasje / redskapshus - gnr/bnr 19/9
og 19/ 34 i Aremark kommune sendt fra Statens vegvesen
Uttalelse - Søknad om dispensasjon for oppføring av redskapshus - gnr/bnr 19/9 og 19/34
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1. Sammendrag av saken
Tømrer Svein Tore As søkte på vegne av eieren av eiendommene 19/9 og 19/34 Henning
Myrene (heretter kalt Myrene) om oppføring av ny garasje/redskapshus 13.02.2018. Det ble
også søkt om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel for Aremark 2007-2019 § 3.3som
omhandler LNF- formål der spredt ervervsbebyggelse er tillatt.
I forbindelse med nabovarsling av tiltaket fremmet nabo og eier av eiendom 18/13 (Lilledal) Jan
Sigur Nilsen (heretter kalt Nilsen) merknad. Denne nabomerknaden handler i stor grad om at
Nilsen mener at Myrene ikke har veirett over eiendommen Lilledal.
Eiendom 19/9 Norvik er en boligtomt hvor Myrene bor. Eiendom 19/34 er en tilleggstomt til
Norvik som i matrikkelen er registrert til bergverk/industri. På denne tomten ble det oppført en
stall på slutten av 80-tallet.
Eiendommen 19/9 og 19/34 skal sammenføyes, slik at disse må sees på som en eiendom.
Myrene har søkt om sammenføyning. Den vil gjennomføres når denne byggesaken er avsluttet.

2. Plangrunnlag
Eiendommen omfattes av Kommuneplan for Aremark 2007-2019 og er avsatt til LNF- formål
der spredt ervervsbebyggelse er tillatt. I § 3.3 står det at «i LNF-områder der det er tillatt med
spredt ervervsbebyggelse skal denne ha form, bebyggelsesstruktur og plassering som
harmonerer med kulturlandskapet, naturgitte forhold på stedet og tradisjonell bebyggelse i
området der den skal oppføres».
Det står videre «for ny ervervbebyggelse som har et bebygd areal større enn 100 kvadratmeter
stilles krav om bebyggelsesplan». Redskapshuset har et bebygd areal (BYA) på 290,1 m2, og er
derfor betinget av dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen.
Ervervsbebyggelse er det begrep etter den gamle Plan- og bygningsloven og må nå forstås som
næringsbebyggelse. Bebyggelsesplan må forstås som reguleringsplan.

3. Saksopplysninger
3.1 Omsøkte tiltak
Det omsøkte tiltaket beskrives som oppføring av ny garasje/redskapshus på BYA 290,1 m2, jf.
Plan- og bygningsloven § 20-4 b). Bygningen har en gesimshøyde på 4,2 meter og en
mønehøyde på 7,9 meter. Bygningen har saltak med takvinkel på 28 grader. Bygningens
funksjon er å lagre anleggsmaskiner innomhus i stedet for ute på gårdsplassen. Byggetillatelsen
er avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens § 3.3.
3.2 Dispensasjonssøknad
Dispensasjonssøknaden er begrunnet med at Myrene har et ønske om et større redskapshus for
sine anleggsmaskiner han har i forbindelse med anleggsmaskinforetak HM Graveservice. Nå
blir det meste av anleggsmaskinene oppstilt utomhus på eiendommen, og eksisterende garasje er
for lav for å få inn lastebiler, gravemaskiner osv.
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3.3 Høringer
Saken ble sendt til uttalelse til Fylkesmannen i Østfold, Østfold Fylkeskommunen og Statens
vegvesen. De hadde følgende kommentar:
3.3.1 Statens vegvesen
Statens vegvesen svarte 23.03.2018, og hadde følgende kommentar:
«Da tiltaket ikke fører til noe endret bruk av adkomstvegen Pv99697 til fylkesveg 863 har vi
ingen merknader til søknad om dispensasjon for dette tiltaket».
3.3.2 Østfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune uttalte seg i brev datert 03.04.2018:
«Det er ikke kjent noen automatisk fredete kulturminner som berøres av tiltaket.
Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune har ingen merknader i saken. Vi ber dere gjøre
søker oppmerksom på meldeplikten:
Dersom en under arbeid i området treffer på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein eller
lignende, skal arbeidet stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner (Kulturminneloven) § 8, annet ledd. Fylkeskonservatoren lover rask
tilbakemelding og avklaring ved denne type forhold».
3.3.3 Fylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Østfold uttalte seg i brev datert 26.03.2018:
«Miljøvernavdelingen kan ikke se at etablering av omsøkte garasje/redskapshus vil berøre noen
naturtyper eller miljøverdier på stedet som vi skal ivareta. Omsøkte bygg vil imidlertid bli
forholdsvis stort og ligge noe eksponert og fremtredende i landskapsbilde. Kommunen bør i
tillegg vurdere om en eventuell dispensasjon i dette tilfellet vil medføre en uheldig presedens
med hensyn til behandling av liknende søknader fra andre grunneiere med liknende ønsker.
Vi vil anbefalere at det ved en eventuell dispensasjon settes vilkår vedrørende materialbruk,
bygningsmessige arbeider og fargevalg slik at bygningen ikke blir liggende unødig eksponert i
landskapsbilde.
Vi legger for øvrig til grunn at det i nødvendig grad innhentes kunnskap om grunnforholdene og
at det i vurderingen tas høyde for klimaendringer».
3.4 Rådmannens kommentar til uttalelsene
Rådmannen anser at det kun er uttalelsen fra Fylkesmannen i Østfold som bør kommenteres.
Rådmannen er enig i at bygget er stort, og at det kan bli liggende eksponert i landskapsbildet.
Derfor vil det måtte stilles vilkår om materialbruk, bygningsmessige arbeider og fargevalg ved
en eventuell dispensasjon. Faren for uheldig presedens vil bli vurdert under
dispensasjonsvurderingen.
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3.5 Nabomerknad
Nilsen sendte inn nabomerknad datert 23.03.2018 med vedlagte bilder. Merknaden er for
omfattende til at den blir gjengitt i sin helhet i dette saksfremlegget. Det henvises til vedlegg nr.
10, 11 og 12 for hele merknaden med vedlegg. Det etterfølgende er et utdrag av dette:
Eiendom 18/13 (heretter Lilledal) ble ervervet på odel av Johan Nilsen (Nilsens farfar) rundt
desember 1988. I følge tinglysningspapirer ble boligtomten 19/9 (heretter Norvik) fradelt og
opprettet fra eiendom 19/1 (heretter Vik nordre) i 1955, med veirett/bruksrett på veien til Vik
Nordre. Veien er inntegnet på vedlagt rasterkart fra 1965. Johan Due kjøpte Norvik i 1955 av
Vik nordre. Han hadde ikke bil og det antas at han brukt veiretten sin til å gå/sykle. Hvis det
kom besøkende med bil parkerte disse ved fylkesvei 863 eller i tunet på Lilledal. Det var kun en
sti mellom Norvik og Lilledal og ikke en vei. Da Johnny Land kjøpte Norvik (årstall usikkert)
gruset han opp stien til en kjørbar vei. Dette ble gjort av snillhet fra daværende eier av Lilledal.
Grunnen til at dette ble gjort var at det var kortere gjennom tunet på Lilledal og til fylkesvei 863
enn det var fra Vik nordre og til fylkesvei 21. Det ble aldri inngått noen avtale om veiretten.
Veien som Norvik hadde veirett på til Vik nordre ble etter hvert bearbeidet som jordbruksareal
til Vik nordre.
Tomten 19/34 ble fradelt fra Vik nordre i 1982. Johnny Land drev firma fra eiendommen, men
dette bidro ikke til mye biltrafikk da.
Myrene fikk, i henhold til grunnboken, eiendomsrett på Norvik ca. 1987 og 19/34 i ca. 1990.
Myrene bygde stall og startet opp med profesjonell hestedrift som medførte vesentlig større
trafikk gjennom tunet på Lilledal. Nilsen hadde aldri sett for seg en slik økning av biltrafikk
gjennom tunet som den Myrenes hestedrift medførte. Dette ga utslag i uholdbare trafikkforhold
med tilhørende belastning gjennom tunet. Kjøresporet er 75 cm fra trappetrinnet på huset.
Denne hestedriften er imidlertid opphørt, og nå driver Myrene et anleggsforetak som består av
store maskiner som lastebil, dumperkasse og dumperhenger. Nilsen mener Myrene kjører ca. 4 –
6 ganger i døgnet gjennom tunet med denne tunge lasten. Nilsen beskriver det som en stor
belastning at denne trafikken går igjennom tunet. Problemene er støy, setningsskader på huset
som følge av risting, og at glass faller ned fra hyller. De er også redde for ulykker, særlig med
tanke på små barn.
3.6 Tiltakshavers kommentar til nabomerknaden
Myrene kommenterte nabomerknaden i brev datert 14.05.2018, se vedlegg nr. 13. Etterfølgende
er et utdrag av dette:
Myrene sier at Norvik og 19/34 ble bebygd første gang i 1941/42. Det var Myrenes kones
morfar som bygde bolig på Norvik og minkfarm på 19/34. Minkfarmen var en
næringsvirksomhet som allerede den gangen hadde jevn trafikk med lastebiler til og fra
eiendommen. Myrene sier at Nilsen påstår at det kun var en gangsti fra Lilledal til denne
eiendommen, og at besøkende parkerte ved hovedveien eller i tunet på Lilledal. Dette mener
Myrene ikke stemmer, og at veien gikk på samme sted som den går i dag, gjennom tunet på
Lilledal. Det var ingen veiforbindelse til Vik nordre, kun en gangsti/traktorvei som barna brukt
til å gå eller sykle til skolen. På dette tidspunkt bodde Karla og Sigurs Nilsen på Lilledal, og
Gerd og Petrus Helgesen på Norvik. I 1955 ble Norvik solgt til Johan Due, og ble derfor skilt ut
fra Vik nordre. Det var da Land overtok eiendommen noe år senere at også 19/34 ble skilt ut fra
Vik nordre, da han trengte mer plass for å kunne drive sin næringsvirksomhet.
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Myrene har alltid drevet egen næringsvirksomhet og i senere tid har han skaffet seg
gravemaskin og lastebil. For ca. 2 år siden søkte Myrene om å etablere lagringsplass på
eiendommen til Per Sørensen som ligger på andre siden av hovedveien. Her skulle ha lagre
masser og sortere matjord. Han ville også ha mulighet til å lagre to hengere og noe utstyr på
denne plassen. Det ble sendt ut nabovarsel, og alle var positive til tiltaket bortsett fra Nilsen.
Myrene kjøpte sin første lastebil og gravemaskin i 1987. I 1990 bygde han stall og drev med
travhester i mer enn 15 år. De siste fem årene har han igjen investert mye penger på kostbart
utstyr som han ønsker å ivareta og lagre innendørs.
3.7 Privatrettslige forhold
Hovedinnholdet i merknaden til Nilsen er veiretten. Karakteren av dette er privatrettslig, noe
rådmannen ikke skal ta stilling til. Etter Plan- og bygningsloven (pbl) § 21-6 skal
bygningsmyndigheten avvise søknaden dersom det fremstår som åpenbart at tiltakshaver ikke
har avklart de privatrettslige rettighetene som forutsettes for å ta stilling til søknaden om tiltak. I
dette tilfelle er det ikke åpenbart for kommunen at de privatrettslige forholdene er i orden. Det
ser ut til å være klare uenigheter om veiretten partene imellom. Kommunen har derfor ikke tatt
stilling til om bruken er i samsvar med hevdet/gjeldende veirett. Slik Myrene har forklart vil
ikke bruken av veien øke som følge av dette bygget. Det er forklart at det kun er de maskinene
som allerede er der i dag som skal lagres innen omhus og ikke ute som de gjør i dag. Dersom det
skulle være snakk om utvidet bruk må dette avklares med Nilsen. Nilsen vise til Granneloven §
2. Dette er rent privatrettslig og ikke noe bygningsmyndigheten eller rådmannen kan ta stilling
til, og skal som nevnt være avklart før kommunen kan ta stilling til søknaden.

4. Dispensasjonsvurdering
For at kommunen skal kunne gi dispensasjon, så må søker sannsynliggjøre at vilkårene for å gi
dispensasjon i plan- og bygningsloven § 19-2 er oppfylt. Disse vilkårene er:
-

Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse (pbl § 1-1) må ikke bli vesentlig tilsidesatt.
I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering.

Vurdering av om hensyn bak bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt:
Hensynet bak bestemmelsen om kravet til bebyggelsesplan for ny spredt ervervbebyggelse over
100 m2 bebygd areal, er at det skal gjennomføres planprosess før det etableres store
næringsvirksomheter i disse områdene. Bestemmelsen åpner opp for at det kan etableres mindre
bygg uten bebyggelsesplan.
Det å kreve bebyggelsesplan for et lagerbygg på nesten 300 m 2 kan virke lite hensiktsmessig,
men rådmannen anser at fordelene med en planprosess veier opp for dette. I en planprosess får
en mulighet til å undersøke hva slags type virksomhet som egner seg i området, og hvilke
rammer som bør settes for virksomheten, når det kommer til størrelse og omfang. I en
planprosess blir det også tatt hensyn til omkringliggende bebyggelse, og hvordan ny
næringsbebyggelse harmonerer med denne. Gjennom en planprosess kan man få belyst hvordan
omsøkte bygg, som for noen kan oppfattes stort og ruvende, passer inn i området og også ivareta
medvirkning fra berørte. Rådmannen anser i utgangspunktet, basert på innsendt dokumentasjon,
at bygget vil virke stort og ruvende i landskapet. Som det har blitt belyst av Nilsen og Myrene
har det vært næringsvirksomhet på tomtene over lengre tid, men dette taler uansett ikke for at
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Myrene uten reguleringsplan kan bygge et slikt bygg. Som nevnt tidligere har kommuneplanen §
3.3 bestemmelser om at ervervbebyggelse skal «ha en form, bebyggelsesstruktur og plassering
som harmonerer med kulturlandskapet, naturgitte forhold på stedet og tradisjonell bebyggelse i
området der den skal oppføres». I en planprosess kan man også regulere inn en adkomstvei slik
at det gir et grunnlag for gjennomføring.
Som Fylkesmannen påpekte i sin uttalelse, må kommunen vurdere om en eventuell dispensasjon
i dette tilfellet vil medføre en uheldig presedens med hensyn til behandling av liknende
søknader. Kommuneplanen setter grensen ved 100 m2 BYA. Dersom kommunen skulle tillate et
næringsbygg på nesten 300 m2 BYA uten bebyggelsesplan, blir det vanskelig å sette grensen ved
neste sak. Det er mange områder i Aremark kommune som er omfattet av bestemmelsene for
spred ervervsbebyggelse, noe som tilsier at det kan være flere som har liknende ønsker. En
innvilgning av dispensasjon i denne saken vil kunne føre til uheldig presedens.
På bakgrunn av en helhetsvurdering konkluderer rådmannen med at hensynet bak bestemmelsen
i kommuneplanen blir vesentlig tilsidesatt dersom en dispensasjon fra plankravet skulle bli
innvilget.
Vurdering av fordeler og ulemper ved en dispensasjon:
Siden konklusjonen ovenfor ble at hensynet blir vesentlig tilsidesatt, er det ikke påkrevd etter
loven å vurdere fordelene opp mot ulempene. Fordelene som blir presentert er at utstyr som i
dag blir lagret ute kan lagres inne i et nytt bygg. Dette vil føre til et mer ryddig tun og at utstyret
vil bli tatt bedre vare på. Dette er å anse som personlige fordeler som andre med liknende saker
kan anføre.
4.1 Konklusjon
Rådmannen anser ikke at lovens krav for å kunne innvilge dispensasjon i denne saken er oppfylt
jfr Plan- og bygningslovens §§ 19-2 og innstiller derfor på at dispensasjonssøknaden avslås. Det
innebærer at søknad om tillatelse til tiltak ikke realitetsbehandles og at det dermed ikke tas
stilling til hvorvidt den søknaden bør avvises jf. Plan- og bygningslovens §§ 21-6 Privatrettslige
forhold.

5. Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra plankravet i
kommuneplanens § 3.3, for å bygge et lagerbygg på 290,1 m2 BYA.
Etter en samlet vurdering ansees ikke lovens krav i Plan- og bygningslovens § 19-2 for å være
oppfylt. Hensynene bak nevnte bestemmelser blir vesentlig tilsidesatt. Det blir derfor ikke
vurdert om fordelene er vesentlig større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Byggesøknaden om å etablere et lagerbygg på 290,1 m2 BYA etter plan- og bygningsloven § 203 blir derfor avslått.
Behandling i Drift- og utviklingsutvalget - 28.06.2018
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra plankravet i
kommuneplanens § 3.3, for å bygge et lagerbygg på 290,1 m2 BYA.
Etter en samlet vurdering ansees ikke lovens krav i Plan- og bygningslovens § 19-2 for å være
oppfylt. Hensynene bak nevnte bestemmelser blir vesentlig tilsidesatt. Det blir derfor ikke
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vurdert om fordelene er vesentlig større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Byggesøknaden om å etablere et lagerbygg på 290,1 m2 BYA etter plan- og bygningsloven § 203 blir derfor avslått.
Representanten Berith Bredholt (Ap) foreslo å utsette saken for befaring.
Skrivefeil i sakstittelen rettes fra redskapsbus til redskapshus.
Vedtak
PS 23/18 utsettes for befaring. Skrivefeil i sakstittelen rettes fra redskapsbus til redskapshus.

Andregangsbehandling av saken i DUV 20.09.18 –
Nye vedlegg i saken:
17

Tilleggsinformasjon før behandling av søknad om bygging av redskapshus gnr/bnr 19/9 og
gnr/bnr 19/34

Nye opplysninger i saken:
Befaringen skal gjennomføres på DUV-møte 20.09.2018. Som det er gjort rede for i
saksfremlegget ved førstegangsbehandling omhandler nabomerknaden fra Nilsen i stor grad
veirett, som er privatrettslig. 25.08.2018 mottok bygningsmyndigheten en mail fra Henning
Myrene der han skisserte en løsning på veiproblematikken (se også vedlegg nr. 17):
«Ifm klage fra nabo vedr min byggesøknad der han påpeker at veien gjennom tunet på Lilledal
er en utfordring, ønsker jeg å tilby følgende. Jeg påtar meg arbeidet og utgiftene med å legge
om veien, slik at den ikke lenger går gjennom tunet på Lilledal. Vi bruker eksisterende avkjørsel
fra hovedveien, men svinger deretter veien østover rundt tunet og bygningene på Lilledal og
videre inn på samme innkjørsel som vi har til vår eiendom nå. Eksisterende vei mellom Lilledal
og vår eiendom i dag fjernes, og området tilbakestilles slik at det kan dyrkes. Denne jobben kan
jeg utføre omgående, dersom byggetillatelse i saken blir gitt. Det kan også nevnes at vi allerede
i 1990, ifm bygging av ny stall på vår eiendom tilbydde oss å legge om veien for å slippe å kjøre
gjennom tunet på Lilledal. Det ble ikke innvilget, og derfor har eneste adkomst til vår eiendom
gått gjennom tunet på Lilledal».
Jan-Sigurd Nilsen har fått forslaget til Myrene til uttalelse. Han informerte over telefon til
saksbehandler 13.09.18 at de ikke ønsker denne løsningen, og at de står ved forslaget om å legge
om veien som beskrevet i nabomerknaden. De ønsket ikke å uttale seg skriftlig i saken.
Den nye informasjonen endrer ikke på rådmannens syn på selve dispensasjonssøknaden og
innstilling i saken.
Innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra plankravet i
kommuneplanens § 3.3, for å bygge et lagerbygg på 290,1 m2 BYA.
Etter en samlet vurdering ansees ikke lovens krav i Plan- og bygningslovens § 19-2 for å være
oppfylt. Hensynene bak nevnte bestemmelser blir vesentlig tilsidesatt. Det blir derfor ikke
vurdert om fordelene er vesentlig større enn ulempene etter en samlet vurdering.
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Byggesøknaden om å etablere et lagerbygg på 290,1 m2 BYA etter plan- og bygningsloven § 203 blir derfor avslått.
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AREMARK KOMMUNE
Rådhuset Aremarkveien 2276
1798 AREMARK

Vår ref.: 53490/2018 - 2018/5931
Deres ref.: 2018/95
Dato: 03.04.2018

Østfold fylkeskommunes uttalelse – gnr. 19 bnr. 9 og 34 Kalerødveien 75 - Aremark kommune - ny garasje/redskapshus
Vi viser til deres oversendelse datert 16.03.2018, angående søknad om å oppføre ny
garasje/redskapshus i Kalerødveien 75, gbrn. 19/9 og 19/34.
Det er ikke kjent noen automatisk fredete kulturminner som berøres av tiltaket.
Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune har ingen merknader i saken. Vi ber dere gjøre
søker oppmerksom på meldeplikten:
Dersom en under arbeid i området treffer på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein
eller lignende, skal arbeidet stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov av 9. juni 1978 nr.
50 om kulturminner (Kulturminneloven) § 8, annet ledd. Fylkeskonservatoren lover rask
tilbakemelding og avklaring ved denne type forhold
Saken er også drøftet med Planseksjonen i fylkeskommunen, som ikke kan prioritere å uttale
seg til dette.
Konklusjon: Østfold fylkeskommune har ingen merknader i saken.
Med vennlig hilsen

Dette dokumentet er elektronisk signert av
Sigrid Mannsåker Gundersen
konservator/arkeolog
tlf.: 69 11 75 81 eller 48 11 65 90

Kulturminneseksjonen
Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg
Telefon: 69 11 70 00

E-post: postmottak@ostfoldfk.no
Internett: www.ostfoldfk.no
Org.nr.: 842 952 972
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Aremark kommune
Rådhuset
1798 AREMARK

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region øst

Rikard Olai Haugen / 93873777

18/53080-2

Deres referanse:
2018/95-8

Vår dato:
23.03.2018

Fylkesveg 863 - uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av
garasje / redskapshus - gnr. 19 bnr. 9 og 34 i Aremark kommune
Det vises til brev mottatt 19.03.2018 angående dispensasjon for oppføring av garasje på
eiendommen gnr. 19 bnr. 9 i Aremark kommune.
Da tiltaket ikke fører til noe endret bruk av adkomstvegen Pv99697 til fylkesveg 863 har vi
ingen merknader til søknad om dispensasjon for dette tiltaket.
Seksjon for plan og trafikk
Med hilsen

Jan Antonsen
sjefingeniør

Rikard Olai Haugen
avdelingsingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 MOSS
Østfold fylkeskommune, Postboks 220, 1702 SARPSBORG

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region øst

firmapost-ost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Skoggata 19

Statens vegvesen

1530 MOSS

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Fra: Henning Myrene[henningmyrene@me.com]
Sendt: 25.08.2018 12:23:15
Til: post@aremark.kommune.no[post@aremark.kommune.no]
Kopi: Stig Aarbu[stig@aarbu.com];
Tittel: Utvalgsak 23/18

Hei
Tilleggsopplysning i utvalgsak 23/18, Drift og Utviklingsutvalget.
Ifm klage fra nabo vedr min byggesøknad der han påpeker at veien gjennom tunet på Lilledal er en utfordring,
ønsker jeg å tilby følgende.
Jeg påtar meg arbeidet og utgiftene med å legge om veien, slik at den ikke lenger går gjennom tunet på Lilledal.
Vi bruker eksisterende avkjørsel fra hovedveien, men svinger deretter veien østover rundt tunet og bygningene
på Lilledal og videre inn på samme innkjørsel som vi har til vår eiendom nå.
Eksisterende vei mellom Lilledal og vår eiendom i dag fjernes, og området tilbakestilles slik at det kan dyrkes.
Denne jobben kan jeg utføre omgående, dersom byggetillatelse i saken blir gitt.
Det kan også nevnes at vi allerede i 1990, ifm bygging av ny stall på vår eiendom tilbydde oss å legge om veien
for å slippe å kjøre gjennom tunet på Lilledal.
Det ble ikke innvilget, og derfor har eneste adkomst til vår eiendom gått gjennom tunet på Lilledal.
Mvh Henning Myrene
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PS 39/18 Orienteringer

PS 40/18 Forespørsler
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