Møteinnkalling
Utvalg:

Formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Aremark rådhus

Dato:

14.08.2019

Tidspunkt: 16:00
Ekstraordinært formannskapsmøte.
OBS! Merk tiden!
Møtet starter med behandling av sak i Klageutvalget. Sakspapirene deles ut i møtet,
saksbehandler Lene Beate Petersen deltar.
For øvrig bes representantene vurdere sin habilitet i sak 79/19 om kommuneplanens arealdel, og
sørge for vara i forkant av møtet.
Erlend Eng Kristiansen vil være tilstede under behandlingen av denne saken.
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69199600.
Utvalgssekretær innkaller vararepresentanter.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Geir Ragnar Aarbu
leder

Mary Anne Gløboden
utvalgssekretær
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Unntatt
offentlighet

PS 74/19

Godkjenning av innkalling

PS 75/19

Godkjenning av sakliste

PS 76/19

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 77/19

Politiske bestillinger - prioritering

PS 78/19

Støtte til bokprosjekt

PS 79/19

Kommuneplanens arealdel - avklaringer i forhold til
innkomne høringsuttalelser

PS 80/19

Orienteringer

PS 81/19

Referatsaker

PS 82/19

Grunngitte spørsmål etter § 20 i reglement for utvalg

PS 83/19

Forespørsler
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PS 74/19 Godkjenning av innkalling

PS 75/19 Godkjenning av sakliste

PS 76/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
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Arkiv:

151

Arkivsaksnr:

2018/328-16

Saksbehandler:

Mette Eriksen

Saksframlegg

Utvalg
Formannskap

Utvalgssak
77/19

Møtedato
14.08.2019

Kommunestyret

74/19

14.08.2019

Politiske bestillinger - prioritering
Vedlegg
1 Politiske bestillinger 2019, KS 14.08.19
Saksopplysninger
Rådmannen la fram en oversikt over oppgaver/politiske bestillinger i møte i formannskapet
06.06.19, sak 70/19. Dette for å avklare omfang og prioritet.
Videre orienterte rådmannen i kommunestyremøte 20.06.19, sak 67/19 om bekymring rundt
oppgaver/politiske bestillinger og ressursbehov.
Det ble i samme møte avklart at dette skulle fremmes som egen sak for å avklare prioriteringer.
Rådmannen har utarbeidet en oversikt over vedtatte investeringer i 2019 med kommentarer om
hva som antas gjennomført/påbegynt i 2019 og hva som foreslås tas ut. Denne oversikten ligger
vedlagt.
Vurdering
Rådmannen ser med bekymring på forholdet mellom dagens ressurssituasjon og oppgavene som
skal utføres i løpet av 2019, både når det gjelder drift og vedtatte investeringer.
Administrasjonen er i en presset situasjon da bemanningen ikke er fullt ut er erstattet etter at
tidligere rådmann sluttet. I tillegg er det flere oppgaver i 2019 utover «ordinær» drift som må
gjennomføres. Det er bl.a. oppgaver som: Ny kommunelov, nye økonomibestemmelser, nytt
kommunenummer, kommune- og fylkestingsvalg. I tillegg arbeides det med kommuneplanens
arealdel som har høy prioritet, beredskap, prosjektstyringsmodell, renovasjonsordning,
innkjøpsstrategi m.m.
Oversikten over vedtatte investeringer i 2019 viser hva som er gjennomført/påbegynt. Dette
gjelder pkt 1 til 8 og pkt 15 til 22. Rådmannen foreslår å ta ut av budsjettet pkt 9 til 14. Punktene
som foreslås tatt ut av budsjettet for 2019 kan evt innarbeides i budsjettet for 2020.

4

Rådmannens innstilling
1. Rådmannens orientering og oversikt over vedtatte investeringer i 2019 tas til
etterretning.
2. Budsjettpostene fra pkt 9 til 14 tas ut av budsjettet for 2019 og følgende poster
reduseres:
«Aremark rådhus – boligprosjekt» kr 500 000,- konto 02307.4330.430.454
«Aremark barnehage – utbygging» kr 6 000 000,- konto 02307.4332.221.426
«Aremark ungdomsklubb» kr 1 500 000,- konto 02306.4337.231.420
«Trimløype» kr 1 000,- konto 02307.4352.381.455
«Kommunale veger – Gang og sykkelvei Fosby-Haugeby» kr 1 500 000,- konto
02306.4370.285.456
«Kommunale veger – Østkrokenveien, rehabilitering» kr 500 000,- konto
02307.4370.332.422
med tilhørende finansiering konto 06700.4321.265.
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Investeringer 2019:
Kommunale tomtefelt - utvikling

Rådmannens forslag Planutkast er klart og saken er oversendt sakbehandler for å legges ut på høring.

I gangsatt.

2.

Aremark rådhus - fjerning av oljetank

Er påbegynt. Mulig at denne kan beholdes som reserveløsning og ikke som
Rådmannens forslag hovedoppvarmingskilde. Adminsitrasjonen jobber med avklaring.

I gangsatt.

3.

Kommunale veger - skiltprosjekt

Rådmannens forslag Igangsatt.

I gangsatt.

4.

Kommunale veger - veglys

Rådmannens forslag Vil bli utført - tar sikte på at dette påbegynnes i 2019

Gjennomføres

5.

Prosjektleder

Rådmannens forslag Gjennomført.

Ok.

6.

KomTek

Rådmannens forslag Under arbeid.

Ok.

7.

Aremark skole - asfaltering og lyssetting

Utføres i høstferien når skolen har stengt. Mulig tidligere hvis det foreligger gyldig tilbud.
Rådmannens forslag Tar sikte på å få utført dette i høstferien
I gangsatt.

8.

Brann - verneutstyr

Rådmannens forslag Gjennomført.

1.

Ok.

Aremark rådhus - boligprosjekt

Budsjettvedtak
13.12.19

Avventes inntil videre i forhold til boligsalg

Tas ut.

10.

Aremark barnehage - utbygging

Budsjettvedtak
13.12.19

Avventes i forhold til boligsalg. Sak opp til politisk behandling ift konsulent-tjenester?

Tas ut.

11.

Aremark ungdomsklubb

Budsjettvedtak
13.12.19

Avventes inntil videre i forhold til boligsalg. Ungdomsklubben fortsetter med nåværende
tilbud inntil videre. Ses i sammenheng med Furulund og Helene Rødseth?

Tas ut.

Trimløype

Budsjettvedtak
13.12.19

Avventes inntil videre i forhold til boligsalg

Tas ut.

Kommunale veger - Gang og sykkelvei Fosby-Haugeby

Budsjettvedtak
13.12.19

Avventes inntil videre i forhold til boligsalg

Tas ut.

Kommunale veger - Østkrokenveien, rehabilitering

Budsjettvedtak
13.12.19

Avventes inntil videre i forhold til boligsalg

Tas ut.

Vann - ihht VA-plan

Budsjettvedtak
13.12.19

Bestilt en modell fra Cowi som skal foreligge etter sommmeren for å klarlegge
vannkapasitet - ikke bare mengde, men trykk

Høyt prioritet- under arbeid

Avløp - ihht VA-plan

Budsjettvedtak
13.12.19

Påkoblings-punkt Skodsberg er avklart. Møter er gjennomført med begge hyttefeltene.
Adminstrasjonen jobber med dette.

Høyt prioritet- under arbeid

Budsjettvedtak
13.12.19

Prosessen er godt i gang. Administrasjonen og politiske representanter har jobbet med
forberedelse av salget. Avtale med takstmann gjort og er nå i sluttfasen med takstene.
Hatt dialogmøte med meglere ift anbud.

Høyt prioritet- under arbeid

KS vedtak 20.06.19

Igangsatt.

I gangsatt.

KS vedtak 20.06.19

Igangsatt.

I gangsatt.

KS vedtak 20.06.19

Ferdigstilles i 2019.

Gjennomføres

9.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Salg av boliger
SD-anlegget
Låssystem

19.
Ferdigstillelse Skodsberg
20.
21.

Brannteknisk barnehage

KS vedtak 20.06.19

Brannteknisk oppgradering i tråd med tiltaksplan utarbeidet av Rambøll

Gjennomføres

22.

Bygningsmasse sykehjem:

KS vedtak 20.06.19

Brannteknisk oppgradering i tråd med tiltaksplan utarbeidet av Rambøll

Gjennomføres
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Arkiv:

C00

Arkivsaksnr:

2017/243-13

Saksbehandler:

Mette Eriksen

Saksframlegg

Utvalg
Formannskap

Utvalgssak
78/19

Møtedato
14.08.2019

Støtte til bokprosjekt

Vedlegg
1 Søknad om støtte til
bokprosjekt
Saksopplysninger
Per Fredrik Dahl har skrevet en bok om området Strømsfoss. Den ble utgitt våren 2019 og
omhandler rollen Strømsfoss har hatt i Aremark og er en skriftlig fremstilling om stedets historie
og egenart.
Per Fredrik Dahl har mottatt støtte fra Lions Aremark og Regionalpark Haldenkanalen med til
sammen kr 10 500,-. De øvrige utgiftene, kr 30 000,-, har Per Fredrik Dahl dekket selv. Han
søker Aremark kommune om et økonomisk bidrag til dekning av dette bokprosjektet.
Vurdering
Strømsfoss har hatt en sentral betydning i Aremarks historie. I den tid da Aremark og Øymark
var en stor kommune, lå Strømsfoss omtrent midt i kommunen.
Det er viktig å ta vare på historien og Strømsfoss er i dag et kulturminne.
Rådmannen anser dette som et positiv initiativ for å markere og dokumentere historien rundt
området Strømsfoss og anbefaler å gi Per Fredrik Dahl et tilskudd til dette bokprosjektet.
Rådmannens innstilling
1. Det bevilges kr 10 000,- i tilskudd til Per Fredrik Dahl til bokprosjektet om Strømsfoss
2. Beløpet belastes konto 14700.1100.100 og finansieres ved bruk av formannskapets konto
14900.1900.180.
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Arkiv:

141

Arkivsaksnr:

2017/267-51

Saksbehandler:

Mette Eriksen

Saksframlegg

Utvalg
Formannskap

Utvalgssak
79/19

Møtedato
14.08.2019

Kommuneplanens arealdel - avklaringer i forhold til innkomne
høringsuttalelser
Vedlegg
1
Gjennomgang av høringsuttalelser til ny
arealdel for Aremark kommune 28 juni
2019
2
01-Dals Eds kommun
3
02-Direktoratet for mineralforvaltning
4
03-Kystverket
5
04-Mer Villmark Nå!
6
05-Årjängs kommun
7
06-Alf Ulven
8
07-Hafslund
9
08-Norges vassdrags - og energidirektorat
10 09-Fylkesmannen
11 10-Statens Vegvesen
12 11-Østfold Fylkeskommune
13 12-Nils Håkon Sandtorp
14 13-Aremark Venstre
15 14-Mattilsynet
16 15-MIjørettet Helsevern
17 16-Aarbu hyttefelt
18 Synspunkter-Regionalpark Haldenkanalen
Saksopplysninger
Kommuneplanens arealdel har vært ute på 1. gangs høring og offentlig ettersyn. I
høringsperioden har det kommet innsigelser til planforslaget slik at det ikke ligger til rette for at
kommunestyret kan egengodkjenne planen.
Det ble i kommunestyret 21.02.19, sak 25/19 vedtatt: «Det opprettes et Ad Hoc-utvalg med
rådmann Alice Reigstad som sekretær. Ad Hoc-utvalget består av Formannskapets medlemmer
og opprettes som en egen plankomité.»
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Formannskapet vedtok i møte 14.03.19, sak 30/19:
«Innholdet i planbestemmelsen § 2-3 endres i henhold til anbefaling fra Halden arkitektkontor.
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar formannskapet å legge forslag til
kommuneplanens arealdel ut på høring og offentlig ettersyn.
Plandokumentene består av plankart datert 07.03.2019, planbestemmelser datert 04.03.2019,
konsekvensutredning datert 08.03.2019 og planbeskrivelse datert 08.03.19.»
Kommunestyrets vedtak om oppnevning av Ad Hoc utvalg tidfestet ikke for hvilken periode
eller faser dette utvalget skulle ivareta planarbeidet. Det ble derfor fremmet en sak for
kommunestyret 20.06.19, sak 58/19 og det ble fattet følgende vedtak:
«Kommunestyret ber rådmannen organisere og lede det videre arbeidet med kommuneplanens
arealdel og ivareta dette med de fagpersoner som hun finner formålstjenlig i tråd med god
forvaltningsskikk.»
Høringsfristen var 17.05.19 og det har kommet inn 16 uttalelser (ligger vedlagt). I tillegg har
Haldenkanalen Regionalpark kommet med synspunkter til Østfold fylkeskommunes politiske
behandlingen av uttalelsen.
De innkomne høringsuttalelser er gått igjennom og det er flere momenter som formannskapet
som kommunens planutvalg må ta stilling til. Det er kommet innsigelser fra Norges vassdragsog energidirektorat (NVE), Fylkesmannen i Oslo og Viken, Statens Vegvesen, Region Øst og
Østfold Fylkeskommune. I tillegg er det bemerkninger fra flere som har avgitt uttalelse.
Innsigelse fra NVE:
«Kommuneplanen for Aremark kommune ivaretar ikke nasjonale eller vesentlige regionale
interesser innen NVEs forvaltningsområder i tilstrekkelig grad, jf. pbl § 1-3, § 3-1 h) og § 28-1.
Dette knytter seg til mangelfullinnarbeiding av bestemmelser, eller hensynssoner med
bestemmelser, for identifisere flom- og skredfare i kommuneplanen, samt hensynssone for
energianlegg (Statnetts sentralnett).
Innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:
«Fylkesmannen har forståelse for at kommunen ønsker å legge til rette for vekst og aktivitet,
men dette må balanseres mot nasjonale og regionale hensyn. Planforslaget er på flere omrader
mangelfullt, i og med at det er vesentlige mangler i konsekvensutredningen og det ikke er
utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse. Fylkesmannen mener noen av bestemmelsene er i
strid med plan- og bygningslovens krav. Videre mener Fylkesmannen at foreslått
utbyggingsomfang vii komme i strid med fylkesplanen, plan- og bygningsloven § 1-8 om
100 m-beltet langs vassdrag, rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, jordvernhensyn
og hensyn til truet naturmangfold. Dette medfører at det fremmes innsigelse til både generelle
bestemmelser og plangrep, samt enkeltområder. Vi viser til uttalelse for utdyping og detaljer om
dette.»
Innsigelse fra Statens Vegvesen:
«§ 2.8 a) om byggegrenser fangs riks- oq fylkesveger:
Overskriften er misvisende siden det ikke er riksveger i Aremark. Siste ledd bør flyttes til eget
punkt som omhandler avkjørsler.
Vi varsler innsigelse til første ledd. Vi kan ikke akseptere en generell byggegrenseavstand på 25
m fangs fylkesveg 21. Forholdene langs fylkesveg 21 varierer mye slik at veglovens
byggegrenseavstand på 50 m (malt fra midtlinjen i kjørebanen) bør gjelde. Det er særlig
hensynet til miljøet langs vegen som taler for dette da gul støysone mange steder gar lengre ut
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enn 50 m. Samme byggegrense bør gjelde for de fylkesvegene som var riksveg før
forvaltningsreformen i 2010, dvs. fylkesveg l06 og fylkesveg 124.
De øvrige fylkesvegene (ikke fylkesveg l 06 og 124) kan ha 15 m byggegrenseavstand da det
samsvarer med fylkeskommunens vedtak om byggegrense for disse fylkesvegene som også var
fylkesveger for forvaltningsreformen i 2010.
De samme byggegrensene må gjelde innenfor sentrumsområdet. Vi har derfor også
innsigelse til byggegrenseavstand på 8 m i sentrumsområdet.»
Innsigelser fra Østfold Fylkeskommune:
«1. Fylkesutvalget gir innsigelse til kommuneplanens arealdel i Aremark, begrunnet med at den
ikke oppfyller kravene i plan- og bygningsloven, manglende dokumentasjon av hensynet til
nasjonale interesser langs Haldenvassdraget, mangelfull konsekvensutredning av
enkeltområder, fraværende konsekvensutredning av planens samlede virkninger for miljø og
samfunn, manglende Risiko- og sårbarhets-analyse, fraværende hensynssoner og ivaretagelse
av regionale verdier. Innsigelsen får innvirkning på følgende tema i planforslaget:
a. lokalisering av spredt utbygging i 100 metersbeltet
b. bruk av byggesirkler i Fjella-området og i 100 metersbeltet, samt størrelser på
fritidsboliger generelt
c. generell tillatelse til 2 båtplasser til alle boliger/spredt boliger og bryggeplass til alle
fritidsboliger og spredte fritidsboliger i Haldenvassdraget og Stora Le.
d. planformål og bredder på byggegrenser langs Halden-vassdraget
e. Omfang av nye byggeområder for fritidsboliger, vesentlig utvidelse av byggeområder
for fritidsboliger i Fjella-området (felt HN11 og HN12a) og i 100 metersbeltet langs
vann og vassdrag (HN5,9, 10, TN 6, 7, 8 samt SF og SU).
2. Manglende avklaring av regionale hensyn for lokalisering av vindkraftanlegg på 2-5 turbiner.
Aremark kommune må ta inn hensynssoner for regionalt verdifulle områder som
fremkommer på fylkesplanens temakart.
3. Fylkesutvalget nedlegger innsigelse til utleiehytter i rent landbruks-, natur- og friluftsområde.
Kommuneplanen må forhold seg til veilederen «Garden som ressurs».
Bemerkninger fra Mattilsynet:
«Mattilsynet foreslår at det i KPA tas inn henvisninger til følgende regelverkskrav og nasjonale
føringer, og eventuelt i planprogrammet:
• Drikkevannsforskriften § 26: krav til at kommunen skal ta drikkevannshensyn i
planarbeidet.
• Nasjonale mål for vann og helse: generelt krav til beskyttelse av vannkilder.
• Nasjonale mål for vann og helse: Mal om fellessystemer for vann og avløp
Mattilsynet anbefaler at det i KPA tas inn nærmere omtale (evt. avklaring av strategi) på
følgende områder, og at dette omtales på hensiktsmessig måte i planprogrammet:
• Hensynsone drikkevann: Vurdere egnete hensynssoner drikkevann for aktuelle
drikkevannskilder i kommunen - også for de privateide vannverkene.
• Utvikling av befolkningsmengde og bosetningsmønster: konsekvenser for drikkevannsforsyningen
• Regulering av nye og eksisterende hytteområder: strategi for krav om felles drikkevannforsyning.
• Næringsutvikling, herunder styrking av turistnæring: Ta hensyn til nødvendig
forsyning av trygt drikkevann ved eventuell etablering av virksomheter for innlosjering og
betjening av friluftsturisme.
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•

Plantehelse: Ved tiltak som omfatter flytting av masse, inkludert jordflytting må forhold
knyttet til smitte med planteskadegjørere kartlegges og eventuelle tiltak må
gjennomføres.»

Det vises for øvrig til høringsuttalelsene og sammendrag av innkomne høringsuttalelser som
ligger vedlagt.
Vurdering
Rådmannen ber formannskapet som planutvalg om en avklaring på hvordan Aremark kommune
stiller seg til innsigelsene/bemerkningene som er mottatt.
Rådmannen anbefaler formannskapet å ta stilling til uttalelsene og behov for endringer av
planforslaget på de konkrete byggeområdene, 100m-belte, størrelser på fritidsboliger, båtplasser,
utleiehytter, byggesirkler m.m.
Dette bør være avklart før møte med regionalt planforum finner sted.
Hvis Aremark kommune ikke tar hensyn til innsigelsene, skal det gjennomføres mekling
mellom kommunen og innsigelsesmyndigheten for å søke å oppnå en omforent løsning.
Fylkesmannen er mekler. Hvis meklingen ikke fører fram sendes innsigelsessaken til
departementet for endelig avgjørelse.
Rådmannens innstilling
Saken legges frem uten innstilling.
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GJENNOMGANG AV
HØRINGSUTTALELSER
OFFENTLIG ETTERSYN
Kommuneplanens arealdel

AREMARK KOMMUNE

Sammendrag
Aremark kommunes planutvalg vedtok i møte 7. februar 2019
forslag til rullert arealdel utlagt til høring og offentlig ettersyn.
Innkomne høringsuttalelser gjennomgås her.

28.06.2019, HALDEN ARKITEKTKONTOR AS
erlend@haldenarkitektkontor.no
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NY AREALDEL TIL KOMMUNAPLAN FOR AREMARK KOMMUNE

1. Dals-Eds kommun, 2.mai 2019
Kommunestyret i Dals-Eds kommune har intet å bemerke til Aremark kommunes forslag til
kommuneplanens arealdel. Takker for innsyn og mulighet for uttalelse, og ser frem mot videre
kontakt og fordel av samarbeid kommunene imellom.

2. Direktoratet for mineralforvaltning, 9.mai 2019
Har forslag til suppleringer til planbeskrivelsen i forhold til mineralloven.
Merknader:
Det er lagt inn nytt avsnitt om mineralloven i planbeskrivelsen. Det er også lagt in ny
bestemmelse (§ 2.1.3) vedrørende masseuttak.

3. Kystverket, 9.mai 2019
Ingen merknader.

4. Mer villmark nå v./ Bård E. Andersen, 13.mai 2019
Interessegruppen har noen synspunkt på planen:
 Ikke ønskelig med hyttefelt inne i Vestfjella (Holmetjern).
 Ønsker ikke hytter eller brygger ved Store Le. Viser til bestemmelser i svenske
kommuner.
 Ønsker ikke hytter rundt Aspern.
 Ønsker ikke vannskutere i Haldenvassdraget.
 Ønsker ikke ny skytebane (Moane vest).
 Kommunen har nok stein-/ masseuttak, og trenger ikke flere.
Merknader:
Det ikke foreslått hyttefelt i Vestfjella (innspill nr.26 ble konsekvensutredet og avslått).
Vannskutere omhandles ikke i arealdelen, og reguleres av annet lovverk/ forskrift.
Det er utredet, men ikke foreslått ny skytebane. Dagens bane beholdes.

5. Årjängs kommun 2.mai 2019
Ingen merknader.

6. Alf Ulven, 15.mai 2019
Fremmer som eier av 70/42 innspill til konsekvensutredningen som er lagt til grunn for
planforslaget, og mener datagrunnlaget er feil. Mener subjektive meninger er lagt til grunn.
Merknader:
Ulven har hatt synspunkter og gjentatte innspill i planprosessen om utarbeidet
konsekvensutredning, også i forhold til eget innspill nr. 32, og disse har vært vurdert av
administrasjonen.
Formannskapet som kommuneplanutvalg vedtok at hans innspill nr. 32 skulle legges inn i
forslag til rullert arealdel som ble sendt på høring og offentlig ettersyn.
Subjektive meninger er ikke lagt til grunn fra rådmannens side.

7. Hafslund Nett AS, 15.mai 2019
Viser til at de etter energiloven har områdekonsesjon i Aremark kommune. De har ingen
anlegg etablert anleggskonsesjon i Aremark kommune.
Mener det er viktig at kommuneplanen ikke skal være til hinder for deres drift og vedlikehold
og etablering av nettstasjoner (trafo). De skal ha 5m byggegrense. Spenningsnivå på
ledningsanlegg må ikke påføres i planen. Parallelle ledninger i samme trasé tegnes som én
ledning.
Gjennomgang av innkomne høringsuttalelser til arealdelen for Aremark kommune

1
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NY AREALDEL TIL KOMMUNAPLAN FOR AREMARK KOMMUNE

Har utarbeidet forslag til planbestemmelser om elektromagnetiske felt og nye nettanlegg, og
ber om at disse tas inn i Aremarks kommuneplan.
Merknader:
Det er lagt inn 5m byggegrense i bestemmelsene.
Spenningsnivå på ledningsanlegg er ikke påført i planen.
Hafslund Nett AS sitt forslag til planbestemmelser om elektromagnetiske felt og nye
nettanlegg er tatt inn i Aremarks kommuneplan.

8. NVE, 8.mai 2019
Mener det mangler overordnede vurderinger av flom, skred og energianlegg i
kommuneplanen. Tilsvarende konsekvensutredninger for enkeltområder er mangelfulle med
hensyn til flom og skred.
Viser til at det ikke er utarbeidet flomfarekart for Haldenvassdraget, og mener kommunen bør
vedtatt generelle bestemmelser på kommuneplan-nivå for å avverge utbygging i flomutsatte
områder. Alternativt kan det innarbeides hensynssoner på kartet, med bestemmelser i tråd
med NVEs veiledere.
Som et minimum må flomfaren være identifisert for alle eksisterende og fremtidige
utbyggingsområder.
NVE påpeker at det finnes en del områder med marine avsetninger i Aremark, og at det kan
finnes marin leire under andre løsmasse-avsetninger under marin grense, samt at det i alle
områder med marin leire kan finnes kvikkleire. Det er ikke gjennomført kvikkleirekartlegging
i Aremark kommune, og NVE mener derfor at kommunen ved å identifisere områder med
mulig marin leire (etter deres temakart) kan avsette aktsomhetsområder som hensynssoner
med tilhørende bestemmelser om krav til vurdering av skredfaren.
Som et minimum må kartlegging av aktsomhetsområder for kvikkleireskred gjøres for alle
eksisterende og fremtidige byggeområder, for å identifisere mulig skredfare. Dette bør
gjennomføres av noen med skredfaglig kompetanse.
NVE ønsker inntegnet hensynssoner langs regionale kraftlinjer – med tilhørende
bestemmelser, og fremmer innsigelse inntil det er gjort.
Merknader:
Kommunen glemte å legge ved «Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Aremark
kommune», vedtatt av kommunestyret 21.juni 2018, da planforslaget ble utlagt på høring og
offentlig ettersyn.
Her er pkt.13: Flom i vassdrag (F1, G1) behandlet i kapittel 13 (s. 42) (G1 - Jord- og
kvikkleirekred).
I matrisen på side 20 er hendelse 13 vurdert til grønn farge (liten konsekvens, moderat
sannsynlig) i kategori liv og helse, gul farge (middels konsekvens, moderat sannsynlig) i
kategori ytre miljø, og gul farge (middels konsekvens, moderat sannsynlig) i kategori
samfunnsverdi.
4. Utfall av energiforsyning (C1) – langvarig strømbrudd er vurdert på side 28-29, og
energiknapphet på side 30-31.
Dersom NVE mener det er riktig å gjøre det, kan dette legges inn i planbeskrivelsen.
Rådmannen har ment at det er tilstrekkelig at den overordnede og vedtatte ROS-analysen kan
følge arealdelen som selvstendig dokument.
I forhold til flomfaren for fremtidige utbyggingsområder, anbefales konsekvensutredningen
utvidet med slik vurdering, samt et tillegg for eksisterende byggeområder.
Det er tatt kontakt med henblikk på et samarbeid mellom Marker, Aremark og Halden
kommuner om temakart flom for Halden-vassdraget, utarbeidet i samarbeid med NVE, som
kan benyttes i oversiktsplanlegging av alle tre kommuner (Halden er også i gang med
Gjennomgang av innkomne høringsuttalelser til arealdelen for Aremark kommune
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rullering av arealdelen). Antagelig kan Fredrikstad kommunes geodata-avdeling benyttes til
produksjon av kart ut fra tilgjengelig data-grunnlag.
I forhold til faren kvikkleireskred for fremtidige utbyggingsområder, anbefales
konsekvensutredningen utvidet med slik vurdering, samt et tillegg for eksisterende
byggeområder. Dette må gjøres av noen med skredfaglig kompetanse. Det undersøkes om
Fredrikstad kommunes geodata-avdeling kan benyttes til produksjon av kart ut fra tilgjengelig
data-grunnlag.
Det inntegnes hensynssoner langs regionale kraftlinjer på plankartet – med tilhørende
bestemmelser, slik NVE ønsker.

9. Fylkesmannen i Oslo og Viken, 16.mai 2019
Fylkesmannen orienterer i følgebrev om ordningen med statlige innsigelser, og skal foreta en
samlet vurdering av og ta stilling til innsigelsen fra seg selv, samt NVE, og om de skal
fremmes.
Fylkesmannen har myndighet til å avskjære innsigelser på visse betingelser, men har ikke
funnet grunn til å gjøre det i forhold til seg selv og NVE. Fylkesmannen forutsetter at
kommunen følger opp innsigelsene i forhold til ham og NVE, og opplyser at dersom man
kommer til enighet, kan han og NVE trekke innsigelsene. Dersom kommunen ikke blir enig
med NVE og Fylkesmannen, skal saken oversendes Fylkesmannen (PBL § 5-6).
Fylkesmannen fremmer innsigelse til forslag om arealdel i Aremark, begrunnet med at det på
flere områder er mangelfullt, i og med at det er vesentlige mangler i konsekvensutredningen,
og at det ikke er utarbeidet ROS-analyse.
Videre mener Fylkesmannen at noen av bestemmelsene er i strid med Plan- og
bygningsloven, og at foreslått utbyggingsomfang vil komme i strid med fylkesplanen, samt
Plan- og bygningslovens § 1-8 (100m beltet langs vassdrag), jordvernhensyn og hensyn til
truet naturmangfold.
Dette medfører at Fylkesmannen fremmer innsigelse til både generelle bestemmelser og
plangrep, samt enkeltområder, og Fylkesmannen anmoder om dialog med kommunen før nytt
planforslag sendes på høring.
Fylkesmannen har også synspunkter og konkrete meninger om sone-inndelingen av
vassdraget.
Fylkesmannen mener at eksisterende hytter i 100m-beltet langs vassdraget må underlegges et
generelt byggeforbud.
Fylkesmannen mener spredte hytter og de som ligger langs 100m-beltet langs vassdraget må
underlegges andre og strengere rammer enn ellers.
Fylkesmannen mener det bør settes grenser for størrelse på terrasser ved hytter, og at det skal
være et krav at de henger fast i hytta (ikke frittliggende). Det bør også forbys inngjerding av
hytte-eiendommer.
Hyttene i Lundsneset natur-reservat må fjernes (fra plankartet).
Savner maks-antall for hus og hytter i LNF-spredt-områdene.
Fylkesmannen fremmer også innsigelse mot utleiehytter, og ber om at bestemmelsen fjernes.
Når det gjelder konkrete foreslåtte byggeområder, mener Fylkesmannen å kunne akseptere det
lille boligfeltet på Kalvehagen BN3 (30 mål) – under forutsetning av at det tegnes inn
byggegrense mot Lilledalstjern, og at det ikke legges adkomstvei på dyrka mark.
Fylkesmannen kan også akseptere turistformål på Kalveneset (TN1).
Fylkesmannen fremmer innsigelse mot:
 hyttefelt HN4 på Bjørkebekk
 utvidelse av hyttefelt HN11 Aarbu ved Holvannet (må begrense)
Gjennomgang av innkomne høringsuttalelser til arealdelen for Aremark kommune
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 utvidelse av hyttefelt HN5 på Torskastet (til den delen som ligger i 100m-beltet mot
Store Le)
 hytteområde HN9 på Tolsby
 utvidelse av hytteområde HN10 på Lexerød
 turistnærings-område TN6 på Tolsby
 turistnærings-område TN7 på Tolsby
Under forutsetning av at dyrka mark ikke berøres, kan Fylkesmannen akseptere utvidelse av
hyttefelt Skodsbergåsen (HN12).
Fylkesmannen har ingen innvendinger mot turistnærings-område TN8 på Tolsby.
I forhold til Fange Fjelltak, savner Fylkesmannen alternativs-vurderinger, og forutsetter at det
ikke bygges nye boliger i nærheten, og at hensynet til vassdrag og støy ivaretas.
Juridisk avdeling hos Fylkesmannen har også en vurdering av bestemmelser og retningslinjer.
Merknader:
Det er utarbeidet helhetlig ROS-analyse for Aremark kommune, men kommunen glemte å
legge ved «Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Aremark kommune», vedtatt av
kommunestyret 21.juni 2018, da planforslaget ble utlagt på høring og offentlig ettersyn.
Fylkesmannen er i sin uttalelse særlig opptatt av det mangler en vurdering av virkningene av
de samlede arealbruksendringene i planen, samt en utredning av de generelle plangrepene som
er lagt til grunn – da særlig i forhold til «byggesirklene» og LNF-spredt bebyggelse, men også
for brygger, husbåter og utleiehytter.
Det foreslås derfor utarbeidet en «tilleggs-KU» som omhandler virkningene av de samlede
arealbruksendringene i planen, samt en forklaring/ beskrivelse av de generelle plangrepene
(herunder byggesirkler) som er lagt til grunn for arealplanen (som også ble benyttet i
Rømskog kommunes, nå vedtatte, plan). Dette må også gjøres i samarbeid med
fylkeskommunens plan-administrasjon, slik det ble forutsatt på «ordfører-/ rådmanns-møtet»
på Fylkeshuset 4.juni 2019 – se kommentarer under fylkeskommunens uttalelse nedenunder.
I den forbindelse kan også Fylkesmannen tegne inn det han mener er riktig sone-inndeling av
vassdraget, også eventuelt i Marker, slik at innsigelsen kan heves for Aremark, og unngås for
Marker.
Å underlegge eksisterende hytter i 100m-beltet langs vassdraget (samt spredte eksisterende
hytter i nåværende LNF-områder) et generelt byggeforbud er ikke i tråd med verken
planstrategi, planprogram, eller arealplanens grunnleggende oppbygging. Det er vanskelig å
se at Fylkesmannen (med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 1-8) har grunnlag for å kreve
noe slikt, når det i arealdelen fysisk er tegnet inn byggegrense langs vassdraget. I så fall må
man isteden detaljert begynne å diskutere fysisk plassering av denne med Fylkesmannen i
forhold til sårbarhet og verne-verdier, samt hva som er hensikten bak et byggeforbud.
Kommunen er ikke enig med Fylkesmannen i at det er best å håndtere alle eksisterende
bygninger i 100mbeltet langs vassdraget, og i LNF-områder ellers som dispensasjonssaker.
Det er en tungvint og lite forutsigbar praksis, som ofte kreve unødig mye saksbehandling.
Målet må være å gi alle (Fylkesmannen, fylkeskommunen, kommunen og befolkningen)
forutsigbarhet.
Det må avklares med kommuneplanutvalget hvordan Aremark kommune stiller seg til
Fylkesmannens innsigelser til de konkrete byggeområdene.
Det gjennomføres en revisjon av bestemmelsene med basis i juridisk avdeling sin vurdering
av bestemmelser og retningslinjer. Deretter spør man juridisk avdeling om det ser bedre ut da.

Gjennomgang av innkomne høringsuttalelser til arealdelen for Aremark kommune

4

17

NY AREALDEL TIL KOMMUNAPLAN FOR AREMARK KOMMUNE

10. Statens vegvesen, Region Øst, 16.mai 2019
Mener arealdelen fremstår som et ambisiøst dokument, som tar utgangspunkt i kommunens
fortrinn og utfordringer. Mener generelt kommunen åpner for langt mer utbygging enn det
prognoser og behov skulle tilsi. Mener Aremark kommune mister styringsmuligheter når
omfanget overskrider behovet i stor grad.
Vegkontoret mener at dersom utbyggingsområder medfører behov for bedret infrastruktur, bør
dette legges inn som rekkefølgebestemmelse, slik at utbygger kan dekke hele eller deler av
kostnaden. Oppfatter at konsekvensutredningen ikke tar for seg trafikksikkerhet, vegens tåleevne og avkjørselsspørsmål. For forslag som berører fylkesveier, forutsetter vegkontoret at det
stilles krav til utredning av slike forhold før området godkjennes for utbygging.
Vegkontoret savner en vurdering av de samlede virkningene av arealdelen.
Vegkontoret har også konkrete innspill til ordlyd i planens bestemmer.
Vegkontoret fremmer innsigelse til foreslått byggeavstand (25m) langs fylkesveier, og mener
veglovens generelle 50m må gjelde for fv-21, 106 og 124. Vegkontoret fremmer også
innsigelse til 8m byggegrenseavstand i sentrum.
Vegkontoret opplyser at innsigelsen forsvinner, dersom kommunen fjerner hele bestemmelsen
om byggegrenser, og at de da kommer til å fatte vedtak i dispensasjonssaker for tiltak som
ikke er omfattet av reguleringsplan (veglovens §§ 29 og 30).
Vegkontoret fremmer også innsigelse til setningen «Bebyggelsen skal ikke plasseres nærmere
veikant enn 4m.» i § 2.11.1, da det ikke er presisert at dette ikke gjelder for fylkesveiene.
Mener forslaget inneholder mange positive elementer, men at svakhetene de har påpekt bør
rettes opp, og at de faglige råd hensyntas.
Merknader:
Etter at forhandlinger med Østfold fylkeskommunen og Fylkesmannen i Oslo og Viken er
gjennomført, er det lite sannsynlig at planen åpner for «langt mer utbygging enn det prognoser
og behov skulle tilsi». Rent faktisk er det etter høringen snakk om et lite boligfelt på
Kalvehagen på 30 mål, samt en utvidelse i sentrum/ Fosby (44 mål).
Videre et lite turistanlegg på Kalveneset/ Skolleborg (32 mål), en mulig fremtidig kolonihage,
TN8 på Tolsby (42 mål), samt en utvidelse av hyttefeltet på Skodsbergåsen (HN12).
Og så en mulig utvidelse på 22 mål av Sommerro industri-felt.
Det er gjort en tilføyelse i bestemmelsenes § 2.2 om at trafikksikkerhet, vegens tåle-evne og
avkjørselsspørsmål skal vurderes i regulerings-sammenheng for forslag som berører
fylkesveier. Bestemmelsen om byggegrenser langs fylkesveier fjernes.
Det er presisert at setningen «Bebyggelsen skal ikke plasseres nærmere veikant enn 4m.» i §
2.11.1 ikke gjelder for fylkesveiene.
Det vil nå bli gjennomført en vurdering av de samlede virkningene av arealdelen, i samarbeid
med fylkeskommunen og Fylkesmannen. Vegkontoret kan gjerne om ønskelig også delta i
dette arbeidet.

11. Fylkesutvalget vedtak, i møte 6. juni 2019
1. Fylkesutvalget gir innsigelse til kommuneplanens arealdel i Aremark, begrunnet med at den
ikke oppfyller kravene i plan- og bygningsloven, manglende dokumentasjon av hensynet til
nasjonale interesser langs Haldenvassdraget, mangelfull konsekvensutredning av
enkeltområder, fraværende konsekvensutredning av planens samlede virkninger for miljø og
samfunn, manglende Risiko- og sårbarhets-analyse, fraværende hensynssoner og ivaretagelse
av regionale verdier. Innsigelsen får innvirkning på følgende tema i planforslaget:
a. lokalisering av spredt utbygging i 100 metersbeltet
Gjennomgang av innkomne høringsuttalelser til arealdelen for Aremark kommune
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b. bruk av byggesirkler i Fjella-området og i 100 metersbeltet, samt størrelser på
fritidsboliger generelt
c. generell tillatelse til 2 båtplasser til alle boliger/spredt boliger og bryggeplass til alle
fritidsboliger og spredte fritidsboliger i Haldenvassdraget og Stora Le.
d. planformål og bredder på byggegrenser langs Halden-vassdraget
e. Omfang av nye byggeområder for fritidsboliger, vesentlig utvidelse av byggeområder
for fritidsboliger i Fjella-området (felt HN11 og HN12a) og i 100 metersbeltet langs
vann og vassdrag (HN5,9, 10, TN 6, 7, 8 samt SF og SU).
2. Manglende avklaring av regionale hensyn for lokalisering av vindkraftanlegg på 2-5
turbiner. Aremark kommune må ta inn hensynssoner for regionalt verdifulle områder som
fremkommer på fylkesplanens temakart.
3. Fylkesutvalget nedlegger innsigelse til utleiehytter i rent landbruks-, natur- og
friluftsområde. Kommuneplanen må forhold seg til veilederen «Garden som ressurs».
FYLKERÅDMANNENS VURDERING
Haldenvassdraget og Fjella
Fylkesrådmannen mener endringene i kommuneplanen som nå foreslås, er svært uheldige for
de nasjonale og regionale interessene, og at helheten i planforslaget ikke representerer en
forvaltning av vassdragsområdene eller Fjella-området som kan aksepteres. Mener
planforslaget for noen temaer går så langt at fylkesrådmannen også er usikker på om planen
tilsidesetter lovverket.
Fylkesrådmannen savner hensynssoner for ulike tema i henhold til temakartene i
fylkesplanen, som viser de regionale interessene og verdiene. Fylkesrådmannen foreslår
innsigelse dersom kommunen ikke legger hensynssone bevaring landskap (H550) på
kommuneplankartet for Haldenvassdraget.
Rådmannen forslår også innsigelser til bruk av byggesirkler, hyttestørrelser og utvidelse av
hyttefelt i Fjella-området.
Merknader:
Her bør det en konkretisering til, av hva som strider mot forvaltningen av vassdraget (om det
er retningslinje for vernede vassdrag, Lov om vassdrag og grunnvann/ vannressursloven eller
Forskrift om rammer for vannforvaltningen - ikrafttredelse 01.01.2007), og hvilke konkrete
trusler mot Fjella-området man nå mener kommunen ønsker å gjennomføre.
Når det gjelder hensynssoner vises det til kommentarene under neste punkt (under mangler i
KU).
Når det gjelder byggesirkler, hyttestørrelser og utvidelse av hyttefelt i Fjellaområdet, er det
avhengig av hva fylkesrådmannen definerer som slikt område. Det må være omforent mellom
kommunen og fylkeskommunen hvilket område/ utstrekning som menes med begrepet
«Fjella-området».
Dersom det er temakart «Naturvernområder» (Vestfjella naturreservat), finnes det ikke hytter
innenfor det området. Men dersom det er temakart «Regionalt verdifulle friluftsområder»,
tilsvarer dette hele øst- og syd-delen av Aremark kommunen (se gjennomgang under). I
fylkesrådmannens utdypninger i saksutredningen fremgår det at dette er fylkesrådmannens
tolkning.
Av planbeskrivelsen på side 18 fremgår det at kommunens definisjon av hva som menes med
landskapsområdet «Fjella» er Vestfjella og Ankerfjella, og i kommuneplanutvalgets
bevissthet har ikke man ikke sett for seg at hele den vestlige delen (ned til vassdraget – som
også skal vernes som hensynssone bevaring landskap – over på østsiden av vassdraget), samt
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hele sydlig del – med Bjørkebekk - er å anse som et verneområde, hvor det ikke lenger kan
foregå utbygging eller utvidelser rundt etablerte områder.
Det medfører heller ikke riktighet at et slikt regime er nedfelt i den gamle arealdelen for
Aremark.
Helt konkret betyr dette i så fall at fylkesutvalget tilrås å fremme innsigelser til utvidelsene av
de eksisterende hyttefeltene Aarbu og Skodsbergåsen, nytt hyttefelt på Bjørkebekk, samt alle
eksisterende hytter/ hyttefelt på vest- og sydsiden av vassdraget, og inntil vassdragets østside.
I tillegg har fylkesrådmannen listet opp innsigelser mot HN4, HN5, HN9, HN10, TN1, TN6,
TN7, TN8 samt LNF-områder med noe spredt bygging (SF og SU) langs vassdragene.
I tillegg reises innsigelse også mot utleiehytter i LNF-områder, da man mener Aremark
kommune ikke forholder seg til veilederen «Garden som ressurs».
Det stilles også spørsmål ved næringsområdet på Sommerro, spredt utbygging, boligbehovet,
vindkraft og masseuttak (Mokallåsen, Strømsbekken og Moene).
(Det er ikke riktig at det foreslås alternativ plassering av skytebanen på Kvisler. Det ble
vurdert, men ikke lagt inn i arealdelen.)
Dette er en såpass drastisk inngripen i hele oppbygging av arealdelen, og i forhold til vedtatt
samfunnsdel, at kommunen må få bragt klarhet i dette, og hva som i så fall skal være
alternativet i Aremark, og byggeområder i det hele tatt.
Av oversikten på side 31 i planbeskrivelsen, ser det kun ut til å bli igjen en kolonihage på
Flatlandsteigen, et lite boligfelt på 30 mål på Kalveneset (?) og en mindre utvidelse av
boligfelt i sentrum, samt nytt fjelltak på Fange.
Mangler i konsekvensutredningen
Fylkesrådmannen mener planforslaget har mangler når det gjelder konsekvensutredningen.
Mener det er ikke tatt inn hensynssoner for regionale verdier/hensyn, og at konsekvensene for
nasjonale og regionale hensyn ikke er tilstrekkelig vurdert for enkeltområdene. Mener det
heller ikke er gjennomført en konsekvensutredning av de samlede virkningene for miljø og
samfunn, slik Plan og bygningsloven krever, og at planforslaget mangler Risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS).

Merknader:
Kommunen har nylig utarbeidet en overordnet helhetlig ROS-analyse for kommunen (vedtatt
av kommunestyret 21.juni 2018). Dette var også nødvendig i forhold til det igangværende
kommuneplanarbeidet.
Konsekvensutredningen av områdene (også forslag som ikke ble tatt med i forslag til ny
arealdel) er på 64 sider, og det bør fremkomme nærmere hva fylkesrådmannen mener
mangler, slik at man eventuelt kan utvide konsekvensutredningen ytterligere. Det vises i den
forbindelse også til planbeskrivelsen når det gjelder helhetlige vurderinger, og spesielt sidene
32 – 36 når det gjelder vurderinger av LNF-spredt-områder.
I forhold til overordnede og samledede vurdering av konsekvenser for kommunen det også
legges til grunn det som ble utredet og fastlagt i kommuneplanens Samfunnsdel – vedtatt
27.04.2017 (man startet ikke på bar bakke med arealdelen). Samfunnsdelen bygger igjen på
tidligere vedtatt felles planstrategi (vedtatt 13.06.2013), og felles planprogram (vedtatt
11.09.2014). Dette er føringer som er lagt til grunn for arbeidet med arealdelen, og det kan
ikke være slik at dette skal utredes én gang til. Det er i henhold til Plan- og bygningsloven
ikke meningen.
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Forøvrig ble det i kommuneplanprosessen tatt en beslutning på at ikke alle fylkesplanens
temakart med regionale hensynssoner var egnet til å legges inn på kommuneplankartet. Det
minnes om at disse er ivaretatt gjennom gjeldende fylkesplan, og at det slik sett ikke er
nødvendig å legge disse inn én gang til på arealdelskartet i Aremark. Alternativt kan disse
tema-kartene til Østfold fylke følge arealdelen i Aremark som vedlegg.
Vurderingen følger her:
Konkret i forhold til fylkesplanens temakart (fra 2017) for naturvernområder, så er selvsagt
Tjøstøl, Lundsneset og Vestfjella (justert 16.februar 2019) lagt inn med hensynssone H-560
på kommuneplankartet. I tillegg er også Nesøya lagt inn, slik at hensynssonene nå er
oppdatert i henhold til dagnes vern. Videre er disse områdene gitt en omfattende omtale med
ferdselsbestemmelser i planbeskrivelsen på sidene 25 – 29, så det kan umulig være dette tema
som er mangelfullt ivaretatt.
Når det gjelder temakart for friluftsområder, så er
over halve kommunen (hele Vestiden og hele
Sydområdet) vist med grønt som «Skog». I praksis
har det lite for seg å legge en skravur på
størstedelen av arealdelskartet til kommunen. I så
fall må det diskuteres nærmere hva slags
bestemmelser kommunen skal pålegges av
fylkesmyndighetene å legge på en slik hensynssone
i sin egen kommuneplan. En så grovmasket
angivelse av en hensynssone vil høyst sannsynlig få
utilsiktede konsekvenser. Det kan også stilles
spørsmål ved om fylkeskommunen i tilstrekkelig
grad har konsekvensutredet et slikt eventuelt pålegg
– spesielt sett i lys av hvor grovmasket dette er.
I forhold til fylkesplanens temakart for verdifulle
kulturlandskap, er Bøensæter lagt inn som
hensynssone H-570, med identisk
områdeavgrensning som fylkeskommunens
temakart. Når det gjelder vassdraget mellom
Strømsfoss og Øymarksjøen, er dette lagt inn med
område S3 (strengeste kategori - Kp6600
Naturområde vann), og sidearealene med strengeste areal-kategori Naturområde (Kp 3020),
hvor det etter bestemmelsene er totalt byggeforbud. Strømsfoss og slusen der er allerede
vernet gjennom reguleringsplan. Dette tema er dermed sikret i arealdelen til Aremark, samt
gjennom vedtatt og gjeldende reguleringsplan.
Når det gjelder noe som er kalt «Landskapsområde som binder kulturmiljøer sammen»,
er hele haldenvassdraget med sidearealer på land avsatt på en relativt grovmasket måte
(kulturmiljøet på Strømsfoss er som sagt vernet i reguleringsplan, og bedre vern finnes ikke i
Plan- og bygningsloven). I planprosessen ble det gjort forsøk på i samråd med
Fylkeskonservatoren å finne ut av hva dette i praksis skal bety i forhold til planbestemmelser
eller hensynssonebestemmelser. Her kom man ikke i mål, og dermed ble det konkludert med
at dette ivaretas av fylkeskommunen gjennom fylkesplanen. Til dette temakartet har
fylkeskommunen et ark med beskrivelse av hva et kulturmiljø er, om temakartet og kriterier
og bakgrunnsdata.
Dette arket gjengis i sin helhet her:
Temakart Regionalt verdifulle kulturmiljøer
Hva er et kulturmiljø?

Gjennomgang av innkomne høringsuttalelser til arealdelen for Aremark kommune
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Et kulturmiljø er et område der kulturminner inngår som del av en større helhet eller
sammenheng. Kulturmiljøer finnes i både byer og tettsteder, langs kysten, i
jordbrukslandskap og i skog og utmark. Eksempler på dette kan være et byområde med
særegen arkitektur, et kulturlandskap rundt en middelalderkirke, et herregårdsmiljø, et
større område med mye fornminner, et sjøbumiljø eller et industriområde med fabrikker og
arbeiderboliger. Det er viktig at kulturminnene sees i sammenheng med det miljøet og
landskapet de er en del av.
Om temakartet
Kartet viser regionalt verdifulle kulturmiljøer. Ved
vurderingen har det blitt valgt ut kulturmiljøer som er
representative for Østfolds egenart, og/eller er av nasjonal
betydning, slik som herregårdene og herregårdslandskapet,
det store antallet middelalderkirker og automatisk fredede
kulturminner, festningsanlegg og teknisk‐industrielle
kulturminner. Kulturmiljøene er knyttet til viktige
landskapsstrukturer som raet, jordbruksområdene i ytre
Østfold, jord‐ og skogsbygdene i indre Østfold, vassdragene,
kysten og byene. Kartet viser både selve kulturmiljøene og
enkelte sammenknyttende landskapsstrukturer som er
viktige for forståelsen og opplevelsen av dem. Kartfestingen
skal bidra til at det gjøres gode avgrensinger av
kulturmiljøene når fremtidige arealplaner skal utarbeides.
Det er ingen klare skillelinjer mellom kulturmiljøer og kulturlandskap. Ved kartleggingen er
det først og fremst lagt vekt på de kulturhistoriske elementene og i mindre grad
landformene og det biologiske mangfoldet.
Kriterier De regionalt verdifulle kulturmiljøene i kartet er valgt ut på bakgrunn av følgende
kriterier:
• Historisk miljø som er representativt for fylkets egenart eller av nasjonal betydning
• Stort antall kulturminner (gjerne fra flere perioder) samlet
• Sammenheng mellom kulturminner og landskapsformer
• Sammenheng mellom kulturminner og kulturlandskap
• Avgrenset område, landskapsrom eller strekning av en viss størrelse
• Visuell opplevelse av det historiske landskapet
Bakgrunnsdata
Kartet bygger på registreringer og avgrensninger gjort av Fylkeskonservatoren i Østfold
fylkeskommune, kommunale kulturminneplaner, samt Riksantikvarens registre Nasjonale
kulturhistoriske bymiljøer (NB!‐registeret) og Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse
(KULA).
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Utsnitt av kommuneplanens arealdel – vassdraget Nord
Dersom man legger fylkeskommunens temakart oppå hverandre, blir det kun stående igjen
områder øst for vassdraget som ikke skal underlegges vern gjennom hensynssoner.
Aremark kommune er selvsagt opptatt av å verne om vassdraget. Noe annet ville vært
kontraproduktivt, siden det nettopp er vassdragets attraktivitet man ønsker å satse på som
motor i utvikling av turisme og besøksnæring, samt utvikling av attraktive boliger og
hytteområder. Dette som et ledd i å stanse en negativ trend i befolknings-utviklingen – jf
kommuneplanens samfunnsdel.
Gjennomgang av innkomne høringsuttalelser til arealdelen for Aremark kommune

10

23

NY AREALDEL TIL KOMMUNAPLAN FOR AREMARK KOMMUNE

På bakgrunn av ovenstående gjennomgang kan det ikke medføre riktighet at rullert arealdel
for Aremark – basert på vedtatt samfunnsdel – er mangelfullt utredet, og at regionale verdier
er så mangelfullt ivaretatt lovverket er tilsidesatt. Dette er en såpass alvorlig påstand, at
kommunen må be om å få konkretisert hvilket lovverk som er tilsidesatt, og dersom dette er
Plan- og bygningsloven må det konkretiseres hvilke paragrafer i loven som er tilsidesatt.
Videre må kommunen i en kommuneplan få lov til å legge ut nye områder/ arealer, så lenge
dette er i tråd med vedtatt samfunnsdel, og ikke ødelegger vassdraget eller urørte
naturområder.
Bakgrunnsmateriale
Fylkesrådmannen viser til at det i planbeskrivelsen står at fylkesplanen er fra 2009 (ble
revidert med vedtak 2018). Savner RPR for vernede vassdrag på listen.
Merknader:
Det står ikke at fylkesplanen er fra 2009 på side 4 under overordnede føringer. På side 5 står
det at fylkesplanen for Østfold ble vedtatt 22.08.2018, og her er sentrale tema i forhold til
Aremark sitert på sidene 5 og 6. Det er sist vedtatte fylkesplan kommunen har lagt til grunn.
RPR for vernede vassdrag står på listen i venstre kolonne på side 4 (under RPR for barn og
unge). Dette (også bakgrunnen i verneplan I) er nærmere beskrevet på sidene 23 og 39 i
planbeskrivelsen.
Det er en forglemmelse ar RPR for ATP ikke er skiftet ut med «Statlige planretningslinjer for
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging – 26.09.2016» på side 4, og tilsvarende at
«Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene» ikke er erstattet med
«Statlig planretningslinje (SPR) for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning –
28.09.2018». Det vil bli rettet.
Klassifisering av vassdraget
Fylkesrådmannen viser til at Østfold fylkeskommune har, blant annet gjennom
fylkesplanprosessen, gitt signaler om at fylkeskommunen kan være med på å drøfte forholdet
til byggeforbudet langs Aremarksjøen for området ved Fosby. Fylkesrådmannen opplever at
kommunen har gått vesentlig lengre, og nærmest unntar hele Aremarksjøen for 100metersbeltet. Denne endringen i kommuneplanen er beskrevet ut ifra et ønske om utvikling.
Intensjonen med vernet av vassdraget synes ifølge fylkesrådmannen å ha hatt mindre
innvirkning på planforslaget. Fylkesrådmannen mener inndelingen av vassdraget ikke er
beskrevet/ begrunnet godt nok. Mener foreslått klassifisering av vannstrengen åpner for
turistanlegg, fritidsboliger, spredt boligbygging, generell tillatelse til båtplasser (uten KUvurdering) og utvidelse av hytter i 100m-beltet til 110 m2 og 150 m2 utenfor 100m-beltet langs
vassdraget, og uten at dette er konsekvensutredet som enkelt-tiltak for Store Le. Mener også
det skulle vært gjort en konsekvensutredning av samlet virkning for disse tiltakene.
Fylkesrådmannen mener det er foretatt feil/ for lav vekting av deler av vassdraget og at
statlige og regionale myndigheter skal være med på en slik arealvurdering i Aremark
kommunes arealdel. Fylkesrådmannen mener at Plan- og bygningslovens § 1-8 viderefører og
innskjerper byggeforbudet langs vassdrag, i forhold til tidligere § 17-2 som gjaldt 100m-beltet
i kystsonen.
Merknader:
Vedrørende klassifisering av vassdraget vises til planbeskrivelsens sider 39- 40 og
bestemmelsenes §§ 2.14.3, 2.14.4 og 2.14.5. Formål Kp 3020 Naturområder benyttet aktivt i
landområdene inntil sårbare deler av Halden-kanalen (jf § 2.12), i tillegg til bruk av inntegnet
byggegrense.
Byggegrense i tegnforklaringen har falt ut, og er nå lagt inn. Byggegrensen på plankartet har
ikke falt ut, og fremgår på høringskartet.
Gjennomgang av innkomne høringsuttalelser til arealdelen for Aremark kommune
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Det generelle forbudet i 100m-beltet langs sjø og vassdrag i PBL § 1-8 gjelder bare når
kommunen ikke har fastsatt byggegrense i sin arealdel - § 11-9.5 (eller reguleringsplan). I
høringsforslaget til kommuneplanens arealdel har Aremark kommune fastsatt slik
byggegrense, og det generelle 100m-forbudet langs Haldenvassdraget gjelder da ikke.
Etter siste ledd i § 1-8 har kommunen vurdert grense på inntil 100m langs vassdrag – jf § 1111.5. Det betyr at det noen steder er mindre enn 100m, ut fra stedlige vurderinger og grad av
utbygging kontra urørthet.
Regional vindkraftplan
I planprosessen har det fremkommet at kommunen ikke skal/ bør legge inn vindkraftområder
på arealdelskartet. Nå reiser fylkesrådmannen innsigelse til at utvidelse av 2 eksisterende
hyttefelt er i strid med regional vindkraftplan, og dennes definisjon av Fjella-avgrensningen.
Merknader:
Forholdet mellom regional vindkraftplan og Aremarks kommunes arealdel må avklares
nærmere.
OPPSUMMERENEDE MERKNAD:
Det ble den 4.juni 2019 avholdt møte mellom Aremark og Markers ordførere og rådmenn, og
fylkesordfører, fylkesrådmann og plan-administrasjonen på Fylkeshuset i Sarpsborg.
Konklusjonen fra dette møtet ble at fylkeskommunens administrasjon, og fylkesmannens
administrasjon i Oslo og Viken, i fellesskap skulle samarbeide med Aremark og Marker
kommuner for å finne en løsning, slik at de varslede innsigelsene kan fjernes, og dermed
heller ikke fremmes når Markers arealplan snarlig legges ut på høring etter ferien.
(Det var lagt opp til slikt innledende møte før ferien, men det lot seg ikke gjøre å finne dato som passet for alle.)

Fylkesutvalget endte opp med å vedta fylkesordførerens innstilling to dager etter møtet:
Innstillingen ble vedtatt med 8 stemmer (Ap, KrF, Sp, SV, V) mot 3 stemmer (H, FrP).
Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende forslag:
Østfold fylkeskommune forutsetter at alle formalitetsfeil rettes. Innsigelsene gjøres om til faglige råd.
Simen Nords forslag fikk 3 stemmer (H, FrP) og falt.
Representanten Håvard Jensen (FrP) fremmet følgende forslag:
Østfold fylkeskommune tar Aremark kommune sin høring av kommuneplanens arealdel til orientering
og ønsker Aremark lykke til med det videre arbeidet. Håvard Jensens forslag fikk 1 stemme (FrP) og
falt.

Formelt sett har derfor fylkesutvalget varslet omfattende innsigelser det må forhandles om og
finnes løsninger på, i et forsøk på å unngå mekling, og eventuell avgjørelse i departementet.

12. Nils Sandtorp, 16.mai 2019
Har bemerkninger til konsekvensutredningen av hans innspill om Fange Fjelltak, og mener
det er gjort direkte feil i den. Legger ved forslag til reguleringsbestemmelser som er
utarbeidet. Kjenner ikke til sonen for vernet vassdrag, og mener det verken blir hull i
landskapet eller støv fra bruddet (egne erfaringer). Viser til at det ikke er boliger, men to
hytter som ligger ba fjelltopper som ikke skal berøres. Ber også om at det tas hensyn til
marked og transportavstander.
Merknader:
Det ser ut til at de fylkeskommunale myndigheter – under visse forutsetninger – vil gå med på
at nytt massetak kan etableres her. Etter at arealdelen er vedtatt, kan Sandtorp i så fall gå
videre med reguleringsarbeidene.
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13. Aremark Venstre, 10.mai 2019
Er imot mer utbygging av området rundt Stora Lee, også i et langsiktig perspektiv. Viser også
til at Årjängs kommun har innført 200m strandskydd, noen steder 300m.
Mener det ikke finnes noen reell etterspørsel etter den mengden det samlet tilrettelegges for i
planen. Derfor må det prioriteres, og Stora Lee må skjermes mot mer hytter og brygger.
For utvidelse av hyttefelt Aarbu ved Holvannet (HN11) bes det om hensyn til små og store
tjern (f.eks. Nordre Dyvel og Mellomdyvel) og at det ikke bygges nær disse. Vann og
småtjern er betydningsfulle for liv, insekter, småkryp og biologisk mangfold.
Vedrørende nytt hyttefelt Bjørkebekk (HN4) ønsker Venstre ikke nye hytter ved Aspern.
Aremark Venstre støtter at det ikke legges inn nytt hyttefelt i Vestfjella (HN14).
Venstre er imot flytting av skytebanen.
Venstre mener fartsbegrensning i vassdraget ikke kan være over 5 knop, og at det ikke bør
tillates vannscootere.
Merknader:
Aremark Venstre har omtalt en del forhold/ forslag som har kommet som innspill (og blitt
konsekvensutredet), men som ikke er lagt inn i arealdelen.
Det er ikke lagt inn nytt hyttefelt (HN14) i Vestfjella. Dette forslaget ble forkastet.
Skytebanen er ikke flyttet. Det er ikke lagt inn bestemmelser om verken hastighet (5 knop)
eller vannscootere i arealdelen.
Ellers er Venstre på linje med Fylkesmannens miljøvernavdeling i forhold til antall hytter,
planene på Tolsby, Bjørkebekk/ Aspern og utvidelse av Aarbu-feltet.

14. Mattilsynet, 14.mai 2019
Viser til nye krav i drikkevannsforskriften. I §26 første ledd presiseres at kommunen har plikt
til å vurdere restriksjoner for å beskytte drikkevannskilder, også i forbindelse med planarbeid
etter Plan- og bygningsloven. Mattilsynet er innstilt på å samarbeide med kommunen om
dette. Viser også til Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen i 2014.
Savner omtale av hovedplan for vann og avløp i planbeskrivelsen, og lurer på status.
Mattilsynet er fornøyd med at det er lagt hensynssone for drikkevannskilde for hele
nedbørsfeltet til Store Blanktjern, samt de bestemmelser og restriksjoner som er gitt der.
Mattilsynet viser til at også Store Le er et vannområde med drikkevannsinteresser, både i
områdene rundt Otteid, Søndre Aremark Camping og til Rørvik camping i Marker, og trolig
også områder i Sverige. Merker seg at det ikke er satt av hensynssone for nedslagsfelt for
drikkevann (H-110) langs Store Le, men mener selve vannet er markert som
drikkevannskilde. Mener det også bør legges slik hensynssone mot Store Le, så langt dette er
mulig og hensiktsmessig. Ber kommunen legge til grunn kjent informasjon for aktuelle
vannverk, og der slik informasjon mangler, må det vurderes tiltak for å innhente slik
informasjon (viser til krav i drikkevannsforskriftens § 26, 3.ledd.).
Har forslag til at det i planbestemmelsene fastslås at drikkevannsinteressen skal være
overordnet alle andre interesser innenfor hensynssonen. Mattilsynet gir eksempler på hva
restriksjoner det kan være.
I forhold til spredt boligbygging (og eventuell omgjøring av hytter til boliger) peker
Mattilsynet på at dette kan gi utfordringer for kommunen i forhold til vannforsyning. Det
pekes også på at for nye boliger som planlegges innenfor forsyningssone til et etablert
vannverk, må det sikres dette har kapasitet.
Mattilsynet foreslår at dette omtales i planbeskrivelsen under vann og avløp.
Mattilsynet ber om at det ikke åpnes for at hver eier får mulighet til å borre på egen tomt, og
viser til at brønner som ligger nær hverandre sannsynligvis trekker fra samme reservoar. Ved
å redusere antall brønner vil en i tillegg oppnå mindre fare for forurensning ned i grunnen.
Gjennomgang av innkomne høringsuttalelser til arealdelen for Aremark kommune
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Det bør isteden opprettes felles systemer for både vann og avløp, og det anbefales en
bindende og detaljert VA-plan for hyttefeltene.
I forhold til plantehelse (uønsket spredning av planteskadegjørere og floghavre), ønsker
Mattilsynet også en bestemmelse om dette, i forbindelse med oppstart av regulerings- og
anleggsarbeider som inkluderer landbruksarealer.
Merknader:
Det legges inn henvisninger til Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen i 2014,
samt drikkevannsforskriften fra 01.01.2017 i planbeskrivelsen på side 4, slik Mattilsynet
foreslår.
Det legges inn omtale av hovedplan for vann og avløp i planbeskrivelsen, samt status, i
planbeskrivelsen (s. 17). Også omtale av strategi og retningslinjer for vannforsyning av
spredte boliger, (og eventuell omgjøring av hytter til boliger), samt kapasitet ved etablerte
vannverk i forhold til planlagt nybygging. Det må også legges inn omtale av
drikkevannsforsyning for fritidsbebyggelse.
Det utarbeides retningslinjer (og eventuelt bestemmelser) for felles systemer for både vann og
avløp for fritidsbebyggelsen, og med restriktiv holdning i forhold til enkelt-brønner.
Det er i § 1.1 i bestemmelsene lagt inn at drikkevannsinteressen skal være overordnet alle
andre interesser innenfor hensynssonen. Videre er det lagt inn at leirslagning, jakt, bading,
fisking, beite for husdyr, bruk av plantevernmidler, lagring av olje/ oljeprodukter, kjemikalier
eller andre farlige stoffer ikke er tillatt i hensynssonen.
Det er lagt inn ny bestemmelse i § 2.2: Bolig- eller hyttefelt skal så langt det er mulig være
tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Eventuelt må det være fells-anlegg som skal
godkjennes av kommunen, mens enkelt-anlegg/ egne brønner skal unngås.
Dersom man starter regulerings- og anleggsarbeider som inkluderer landbruksarealer, skal
det undersøkes om det finnes regulerte planteskadegjørere eller floghavre som er forbudt å
spre. Eventuelle nødvendige tiltak for å unngå spredning av alvorlige planteskadegjørere og
brysomme ugrass skal vurderes og iverksettes. Det foreligger opplysningsplikt.

15. Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern, 16.mai 2019
Har innspill til supplerende tekst i bestemmelsenes § 2.2 og 2.9.
Merknader:
Dette er nå lagt inn.

16. Velforeningen Aarbu hyttefelt, 15.mai 2019
Mener det er klokt og fremtidsrettet å ha retningslinjer for å kunne gjøre om hytter til
helårsboliger. Er glad for at gammel plan skal erstattes av ny felles reguleringsplan. Viser til
at de helt siden begynnelsen av 80-tallet har lagt ned mye arbeid og ressurser i hytteområdet.
Også investeringer i et vann- og avløpssystem, med nærmere 90% tilknytningsgrad.
Det vekker bekymring med 25m byggegrense rundt Holevannet, og viser til at det er stier
også utenfor et 25m-belte. Ønsker å delta i kommende reguleringsprosess, og ber om mer enn
25m byggegrense.
Merknader:
Det foreligger innsigelse fra Fylkesmannen vedrørende Holevannet og byggegrense.
Det er grunn til å anta at området vil bli redusert, og byggegrensen øket, etter forhandlinger
med Fylkesmannen.
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Haldenkanalen Regionalpark, 3.juni 2019
Aremark kommunes kommuneplan – arealdelen, synspunkter fra
Regionalpark Haldenkanalen
Det vises til Østfold fylkeskommunes innstilling til fylkesutvalget i forbindelse med behandling av
kommuneplanens arealdel i Aremark kommune. Saksutredningen og innstillingen er i hovedsak den
samme som uttalelsen fra fylkesmannen, men vi ønsker å gi noen synspunkter til den politiske
behandlingen av uttalelsen.
Grensekommunene Rømskog, Marker og Aremark har samarbeidet om utarbeiding av sine
kommuneplaner, et samarbeid som i stor grad ble initiert og støttet av Østfold fylkeskommune.
Samarbeidet ble sett på som hensiktsmessig da de tre kommunene har svært like utfordringer, og i
mange sammenhenger skiller seg fra de øvrige kommunene i Østfold. Deres distriktsstatus i forhold
til virkemiddelapparatet underbygger dette. Kommunen hadde på det tidspunktet da planen ble
påbegynt også felles plan‐ og byggesaksforvaltning, og det ble sett som hensiktsmessig å bygge opp
et så likt planverk som mulig. Det har også blitt anbefalt fra regional planmyndighet at kommunene
langs Haldenkanalen bør ha en noenlunde lik forvaltning og holdning til sin arealutnyttelse.
Samfunnsdelen i de tre kommunene er svært like, og det var også ønskelig å bygge opp arealdelen så
lik som mulig, men med de lokale tilpasningene som var nødvendig. Dette blant annet med
utgangspunkt i et det er snakk om et felles landskapsområde. «Å utnytte sitt potensiale» er ett av
hovedmålene i planen.
Rømskog kommune var først ut med å legge planen ut på høring, og det ble etter hvert enighet med
fylkesmannen om denne. Aremark og Marker har nå politisk behandlet sine planutkast, som er svært
like i sin utforming, og det er Aremark som er først ute med sin høring.
Fylkeskommunen og fylkesmannen har nå varslet innsigelse til svært mange av innspillene og
forslagene til endringer i planen til Aremark. De forslag og innspill som foreligger er blant annet et
resultat av en jobbing gjennom regionalparken for å stimulere til utvikling og verdiskaping med
utgangspunkt i de natur‐ og kulturverdier vi har i kanalen.
Jobbing med regionalpark er et forsøk på å oppnå vern gjennom bruk, men på en slik måte at
bærekraften opprettholdes. Regionalparkenes arbeid er forankret i landskapskonvensjonen og er
grunnleggende den samme i hele Europa. Regionalpark er en form for sertifisering eller godkjenning
av et område som har gjort en del grunnleggende arbeid og forpliktet seg gjennom langsiktige
samarbeidsavtaler. Det er fortsatt bare et fåtall godkjente regionalparker i Norge, og vi har et
omfattende analysegrunnlag for de prioriteringer og strategier som er valgt. Det er utarbeidet en
markedsanalyse, en utmarksstrategi og ikke minst en landskapsressursanalyse for Haldenkanalen for
hvordan vi kan utnytte landskapet vårt. Både i regionalparken og Kanalselskapet er det laget
strategier for hvordan vi kan øke verdiskapingen med dette utgangspunktet.
Regionalparken legger alle dimensjoner av bærekraft til grunn for sitt arbeid, og vi arbeider for økt
verdiskaping med utgangpunkt i de natur‐ og kulturverdier som landskapet representerer.
Med dette som utgangspunkt er også kommuneplanene utarbeidet slik at det enkelte steder
anbefales åpnet for litt mer aktiv bruk av ressursene enn det som gjelder for gjennomsnittet av
kommunen i Østfold og Akershus. Ett av prinsippene i planen som er utarbeidet er å åpne opp for
mer aktiv bruk der det allerede er bebyggelse, men beskytte strengere de områder som ikke er tatt i
bruk.

Gjennomgang av innkomne høringsuttalelser til arealdelen for Aremark kommune
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De tre små grensekommunene har i stor grad sammenfallende utfordringer knyttet til besøks‐,
nærings‐ og bosettingsattraktivitet, og trenger å kunne utvikle seg med de fortrinn som finnes. Dette
gjelder også Rømskog, selv om kommunen fra neste år inngår i Aurskog‐Høland kommune, som på
samme måte som Halden mer vokser «av seg selv».
Befolkningsframskrivingen til SSB viser at folketallet i Halden skal øke med ca 20% fram til 2040 og ca
30% i Aurskog‐Høland. I Aremark viser framskrivingen for samme periode en tilbakegang på 7,6% og i
Marker et så vidt positivt tall for befolkningsendring. En av hovedmålsettingen i kommuneplanene er
som nevnt «å utnytte sitt potensiale» og kommunene må gis denne muligheten. Det synes da
spesielt at regionale planmyndigheter har innsigelse til omtrent alle innspill som er kommet og
endringer som foreslås. Dette legger ikke til rette for at kommunen skal få utnytte sitt potensiale.
Regionalparken har gjennom samarbeid med Innovasjon Norge bidratt til å etablere bedriftsnettverk
for aktivitet på og ved kanalen, aktiviteter som gir positivt omdømme, økt etterspørsel etter
opplevelse og med det arbeidsplasser og verdiskaping. Vi trenger å spille på lag også med regionale
planmyndigheter for en slik utvikling. Dette er også noe av det som ligger til grunn for det
samarbeidet som er innledet med Kongsbergregionen – hvordan sikre vekst i de områder som ikke er
industri‐ eller teknologitunge, men som ligger med slike områder i sin nærhet. Ett av svarene på
dette er å kunne utvikle natur‐ og kulturverdiene.
Regionalpark Haldenkanalen vil tilkjennegi sine synspunkter spesielt på de områder som gjelder
næringsmessig utnyttelse av arealene, herunder størrelse på fritidsbebyggelse og fastsetting av
byggegrense. Regionalparken har ikke synspunkter på de øvrige innsigelsene, men anser at en del av
dem i stedet kunne vært fremmet som faglige råd, og avgjørelsen overlatt til kommunen.
I samarbeidet med Kongsbergregionen har slike tema også vært til diskusjon, og vi registrerer at de
kommuner i Buskerud som satser på hytteutbygging som næring legger en helt andre premisser til
grunn. Regionalparken mener forslaget som er fremmet fra Aremark kommune tar rimelige hensyn
både til utbyggers behov og hensynet til landskapet. Det er også et ledd i å få til så ensartede
bestemmelser som mulig i hele kanalen.
I et seminar i regionen om arealutnyttelse ble praktisering av byggeforbudet i 100‐metersonen
drøftet, og det ble da hevdet at fylkesmannens praktisering ikke er i henhold til lovgivers intensjon.
I plan og bygningslovens § 11 heter det:
I 100‐metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur‐ og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Andre tiltak etter § 1‐6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100
meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er likevel ikke til hinder
for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova.
Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens
arealdel eller reguleringsplan, jf. §§ 11‐9 nr. 5 og 12‐7 nr. 2.
For områder langs vassdrag som har betydning for natur‐, kulturmiljø‐ og friluftsinteresser, eller for
vassdragets kapasitet, skal kommunen i kommuneplanens arealdel etter § 11‐11 nr. 5 vurdere å
fastsette grense på inntil 100 meter der bestemte angitte tiltak mv. ikke skal være tillatt.
Her fremgår at kommunen skal fastsette en grense på inntil 100 m, og det er den vurderingen
kommunene nå har gjort i sine planer. Dette understrekes ytterligere i en tolkingsuttalelse fra
departementet datert 08.03.2017:
Departementet endrer på denne bakgrunn tolkingen og vil legge Sivilbudsmannens standpunkt til
grunn. Det betyr at byggeforbudet i 100‐metersbeltet langs sjøen vil gjelde for byggeområder avsatt i
tidligere vedtatte planer dersom det ikke er fastsatt byggegrense. Bygging i samsvar med slike planer
uten byggegrense kan bare tillates etter dispensasjon, planendring eller ny plan med byggegrense.
Gjennomgang av innkomne høringsuttalelser til arealdelen for Aremark kommune
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Som understreket i brevet 15. april 2015, er det viktig at kommunene i planleggingen framover
vurderer behovet for å fastsette byggegrense mot sjøen for byggeområder i 100‐metersbeltet langs
sjøen etter plan‐ og bygningsloven § 1‐8 tredje ledd, slik loven krever. Dette gjelder ved rullering av
kommuneplanens arealdel, ved endring av reguleringsplaner og ved vedtak av nye planer.
Aremark kommune har gjort disse vurderingene og kommet fram til at byggegrensen ikke
nødvendigvis bør være en generell 100 metersgrense, men variere i forhold til de landskapsmessige
verdiene og graden av tidligere utnyttelse. Regionalpark Haldenkanalen vil derfor anmode at det i
den politiske behandlingen av fylkeskommunens uttalelse til planen legges vekt på de lokale
vurderingene som nå er gjort.
Vi ber om at det gis mulighet til å drive næring og bostedsutvikling med utgangspunkt i de verdifulle
natur‐ og kulturverdiene som Haldenkanalen representerer, men som i dag har en langt mindre
etterspørsel enn det vi mener regionen tåler og trenger.
Med hilsen
Trygve Tamburstuen
Styreleder
sign
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Møtebok – Saksframlegg
Behandlet av
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Utvalgssaksnr.
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Høringsuttalelse. Kommuneplanens arealdel 2019-2030. Aremark
kommune
Vedlegg
Ingen.

Fylkesordførerens forslag til vedtak

1. Fylkesutvalget gir innsigelse til kommuneplanens arealdel i Aremark, begrunnet med
at den ikke oppfyller kravene i plan- og bygningsloven, manglende dokumentasjon av
hensynet til nasjonale interesser langs Haldenvassdraget, mangelfull
konsekvensutredning av enkeltområder, fraværende konsekvensutredning av planens
samlede virkninger for miljø og samfunn, manglende Risiko- og sårbarhets-analyse,
fraværende hensynssoner og ivaretagelse av regionale verdier. Innsigelsen får
innvirkning på følgende tema i planforslaget:
a. lokalisering av spredt utbygging i 100 metersbeltet
b. bruk av byggesirkler i Fjella-området og i 100 metersbeltet, samt størrelser på
fritidsboliger generelt
c. generell tillatelse til 2 båtplasser til alle boliger/spredt boliger og bryggeplass til
alle fritidsboliger og spredte fritidsboliger i Haldenvassdraget og Stora Le.
d. planformål og bredder på byggegrenser langs Halden-vassdraget
e. Omfang av nye byggeområder for fritidsboliger, vesentlig utvidelse av
byggeområder for fritidsboliger i Fjella-området (felt HN11 og HN12a) og i 100
metersbeltet langs vann og vassdrag (HN5,9, 10, TN 6, 7, 8 samt SF og SU).
2. Manglende avklaring av regionale hensyn for lokalisering av vindkraftanlegg på 2-5
turbiner. Aremark kommune må ta inn hensynssoner for regionalt verdifulle områder
som fremkommer på fylkesplanens temakart.
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3. Fylkesutvalget nedlegger innsigelse til utleiehytter i rent landbruks-, natur- og
friluftsområde. Kommuneplanen må forhold seg til veilederen «Garden som ressurs».

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende forslag:
Østfold fylkeskommune forutsetter at alle formalitetsfeil rettes. Innsigelsene gjøres om til
faglige råd.
Representanten Håvard Jensen (FrP) fremmet følgende forslag:
Østfold fylkeskommune tar Aremark kommune sin høring av kommuneplanens arealdel til
orientering og ønsker Aremark lykke til med det videre arbeidet.
Votering:
Håvard Jensens forslag fikk 1 stemme (FrP) og falt.
Simen Nords forslag fikk 3 stemmer (H, FrP) og falt.
Innstillingen ble vedtatt med 8 stemmer (Ap, KrF, Sp, SV, V) mot 3 stemmer (H, FrP).

Fylkesutvalgets vedtak 06.06.2019:
1. Fylkesutvalget gir innsigelse til kommuneplanens arealdel i Aremark, begrunnet med
at den ikke oppfyller kravene i plan- og bygningsloven, manglende dokumentasjon av
hensynet til nasjonale interesser langs Haldenvassdraget, mangelfull
konsekvensutredning av enkeltområder, fraværende konsekvensutredning av planens
samlede virkninger for miljø og samfunn, manglende Risiko- og sårbarhets-analyse,
fraværende hensynssoner og ivaretagelse av regionale verdier. Innsigelsen får
innvirkning på følgende tema i planforslaget:
a. lokalisering av spredt utbygging i 100 metersbeltet
b. bruk av byggesirkler i Fjella-området og i 100 metersbeltet, samt størrelser på
fritidsboliger generelt
c. generell tillatelse til 2 båtplasser til alle boliger/spredt boliger og bryggeplass til
alle fritidsboliger og spredte fritidsboliger i Haldenvassdraget og Stora Le.
d. planformål og bredder på byggegrenser langs Halden-vassdraget
e. Omfang av nye byggeområder for fritidsboliger, vesentlig utvidelse av
byggeområder for fritidsboliger i Fjella-området (felt HN11 og HN12a) og i 100
metersbeltet langs vann og vassdrag (HN5,9, 10, TN 6, 7, 8 samt SF og SU).
2. Manglende avklaring av regionale hensyn for lokalisering av vindkraftanlegg på 2-5
turbiner. Aremark kommune må ta inn hensynssoner for regionalt verdifulle områder
som fremkommer på fylkesplanens temakart.
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3. Fylkesutvalget nedlegger innsigelse til utleiehytter i rent landbruks-, natur- og
friluftsområde. Kommuneplanen må forhold seg til veilederen «Garden som ressurs».

Fylkesordførerens behandling
Ingen endring.
Sarpsborg, 16. mai 2019
Ole Haabeth
fylkesordfører

Fylkesrådmannens anbefaling
1. Fylkesutvalget gir innsigelse til kommuneplanens arealdel i Aremark, begrunnet med
at den ikke oppfyller kravene i plan- og bygningsloven, manglende dokumentasjon av
hensynet til nasjonale interesser langs Haldenvassdraget, mangelfull
konsekvensutredning av enkeltområder, fraværende konsekvensutredning av planens
samlede virkninger for miljø og samfunn, manglende Risiko- og sårbarhets-analyse,
fraværende hensynssoner og ivaretagelse av regionale verdier. Innsigelsen får
innvirkning på følgende tema i planforslaget:
a. lokalisering av spredt utbygging i 100 metersbeltet
b. bruk av byggesirkler i Fjella-området og i 100 metersbeltet, samt størrelser på
fritidsboliger generelt
c. generell tillatelse til 2 båtplasser til alle boliger/spredt boliger og bryggeplass til
alle fritidsboliger og spredte fritidsboliger i Haldenvassdraget og Stora Le.
d. planformål og bredder på byggegrenser langs Halden-vassdraget
e. Omfang av nye byggeområder for fritidsboliger, vesentlig utvidelse av
byggeområder for fritidsboliger i Fjella-området (felt HN11 og HN12a) og i 100
metersbeltet langs vann og vassdrag (HN5,9, 10, TN 6, 7, 8 samt SF og SU).
2. Manglende avklaring av regionale hensyn for lokalisering av vindkraftanlegg på 2-5
turbiner. Aremark kommune må ta inn hensynssoner for regionalt verdifulle områder
som fremkommer på fylkesplanens temakart.
3. Fylkesutvalget nedlegger innsigelse til utleiehytter i rent landbruks-, natur- og
friluftsområde. Kommuneplanen må forhold seg til veilederen «Garden som ressurs».
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Sarpsborg, 6. mai 2019
Anne Skau
fylkesrådmann

Elin Tangen Skeide
kst. fylkesdirektør

Bakgrunn for saken
Aremark kommune har i dag en kommuneplan som i stor grad tar hensyn til nasjonale og
regionale interesse tilknyttet Haldenvassdraget, Stora Le og Fjella-området. Etter utarbeidelse
av gjeldende kommuneplan har det vært innstramminger i plan- og bygningslovens
bestemmelser om forvaltning av vassdragsnære områder, Haldenvassdraget er tatt inn som
nasjonalt viktig kulturlandskap (KULA-område), fylkesplanen og regional vindkraftplan har
kommet til med temakart over regionale verdier/hensyn.
Fylkesrådmannen mener endringene i kommuneplanen som nå foreslås, er svært uheldige for
de nasjonale og regionale interessene. Helheten i planforslaget representerer ikke en
forvaltning av vassdragsområdene eller Fjella-området som kan aksepteres. Planforslaget går
for noen temaer så langt at fylkesrådmannen også er usikker på om planen tilsidesetter
lovverket.
Planforslaget har mangler når det gjelder konsekvensutredningen. Det er ikke tatt inn
hensynssoner for regionale verdier/hensyn, og konsekvensene for nasjonale og regionale
hensyn er ikke tilstrekkelig vurdert for enkeltområdene. Det er heller ikke gjennomført en
konsekvensutredning av de samlede virkningene for miljø og samfunn, slik Plan og
bygningsloven krever. Planforslaget mangler også Risiko og sårbarhets-analyse (ROS).
Samlet sett bidrar dette til at det er vanskelig å gjøre detaljerte vurderinger. Når regionale og
nasjonale hensyn ikke er synliggjort eller vurdert er fylkesrådmannen i tvil om de er
tilstrekkelig hensyntatt. Planen vil ikke fungere som et godt demokratisk beslutningsgrunnlag.
I den videre behandlingen av områder og tiltak ville det bety svært lav forutsigbarhet og
merarbeid for alle parter. Fylkesrådmannen anbefaler derfor innsigelser, som skal bidra til at:





materialet blir komplett og i tråd med hva loven krever
de enkeltendringer som foreslås i planen blir tilstrekkelig utredet for nasjonale og
regionale hensyn og verdier
den samlede virkningen for miljø og samfunn blir utredet: Forholdet til nasjonale og
regionale hensyn er viktig her.
nasjonale og regionale hensyn blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte
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kvalitetssikring av de juridiske bestemmelsene, og kommunens hjemmelsgrunnlag for
enkelte av disse

Fylkesrådmannen har gått gjennom forslaget for å kunne gi kommunen så detaljerte
tilbakemeldinger som mulig om hva utfordringene består i, hvor konfliktene ligger og hvilke
hensyn som blir tilsidesatt.

Fakta og fylkesrådmannens vurdering
Bakgrunnsmateriale
På listen over overordnede føringer står Fylkesplanen for Østfold. Ut i fra tekst i
planbeskrivelsen kan det virke som om det vises til planen fra 2009. Denne er revidert, med
nytt vedtak 2018. Vi savner rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994) på listen.
Videre gir vi innspill om at Rikspolitisk retningslinje for samordnet areal- og
transportplanlegging og Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging er erstattet
med nye. Det gjelder statlig planretningslinjer for bolig-, areal- og transport og for klima,
energi- og klimatilpasning. Disse gir ytterligere føringer for bolig og klimatilpasning til den
kommunale planleggingen.
Hensynssoner
Det er lagt inn hensynssoner som sikrer drikkevann, sikrede friluftsområder, Bøensætre og
vernede naturområder.
Fylkesrådmannen savner hensynssoner for ulike tema i henhold til temakartene i
fylkesplanen, som viser de regionale interessene og verdiene. Vi viser også til Fjellaavgrensningen, som må få betydning for hvordan blant annet fritidsboliger håndteres i
planforslaget, både når det gjelder bruk av byggesirkler, hyttestørrelser og utvidelse av
hyttefelt. Fylkesrådmannen anbefaler innsigelse til dette forholdet. Det må tas inn
hensynssoner som viser de regionale verdiene/interessene i samsvar med fylkesplanens
temakart.
Temakartene må også ligge til grunn for klassifiseringen av vassdraget, blant annet for hvor
det eventuelt skal tillates byggesirkler rundt fritidsboliger, samt hvor det tillates spredt
utbygging. Fylkesrådmannen anbefaler at det nedlegges innsigelse til manglende ivaretagelse
av regionale hensyn og manglende hensynssoner.
Klassifisering av vernet vassdrag
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Haldenvassdraget inngår i Statlig verneplan for vassdrag. Nasjonale mål for forvaltningen av
de vernede vassdragene er gitt ved Stortingets behandling av verneplanene. Vernet har til
hensikt å bevare et representativt utvalg av norsk vassdragsnatur for ettertiden.
Fylkeskommunen har ansvar for å gi opplysninger om verneverdier tilknyttet de vernede
vassdragene, og å se til at kommunene følger opp disse retningslinjene.
Aremark kommune har foreslått en klassifisering av vassdraget i ulike klasser, med
utgangspunkt i Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. Fylkesrådmannen har vurdert
klassifiseringen ut i fra veiledningen og kunnskapsgrunnlaget som ligger i temakartene i
fylkesplanen.
Østfold fylkeskommune har, blant annet gjennom fylkesplanprosessen, gitt signaler om at vi
kan være med å drøfte forholdet til byggeforbudet langs Aremarksjøen for området ved
Fosby. Vi opplever at kommunen har gått vesentlig lengre, og nærmest unntar hele
Aremarksjøen for 100 metersbeltet. Denne endringen i kommuneplanen er beskrevet ut ifra
et ønske om utvikling. Intensjonen med vernet av vassdraget synes å ha hatt mindre
innvirkning på planforslaget.
Kommunens begrunnelser for hvorfor de ulike klassifiseringene er benyttet følger ikke med ut
på høring. Fylkesrådmannen stiller spørsmålstegn blant annet ved:
 klassifisering av de ulike delstrekningene
 bruk av byggegrense (savnes også i tegnforklaringen)
 bredden på forbudssoner og formålssoner
 byggegrenser mot mindre vann og elv/bekk
Slik klassifiseringen nå er utformet, åpner planen for byggetiltak i form av:
 turistanlegg
 fritidsboliger
 spredt boligbygging
 generell tillatelse til båtplasser tilknyttet alle boliger og spredt boliger med 2
båtplasser pr grunneiendom, fellesbrygger til fritidsbebyggelse og spredt
fritidsbebyggelse (ikke KU vurdert som enkelttiltak)
 utvidelse av fritidsboliger til 110 m2 i 100 meters beltet, og 150 m2 mer enn 100
meter fra vassdraget. Dette er også foreslått for Stora Le (ikke KU vurder som
enkelttiltak).
Det er ikke gjennomført konsekvensutredning for den samlede virkningen av disse tiltakene.
Se vurdering av de ulike tiltakene sortert under tema nedenunder.
Utgangspunktet er byggeforbud i 100 metersbeltet. I 100–metersbeltet langs sjøen og langs
vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre
allmenne interesser. Slik forslaget er utformet mener fylkesrådmannen planen er i strid med
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PBL § 1.8, da det ikke er gjort konkrete vurderinger av disse hensynene. Vi peker særlig på at
følgende forslag i planen er i strid med byggeforbudet, er ikke vurdert i forhold til regionale
interesser og er ikke konsekvens vurdert:
 generell tillatelse til 2 båtplasser pr. bolig og spredt fritidsbolig (ikke KU-utredet)
 bruk av byggesirkler på eksisterende fritidsboliger. Dette tilsidesetter dagens
kommuneplanbestemmelse som sier at vesentlig endring av bygninger er forbudt.
Forslaget åpner for at alle fritidsboliger i 100 metersbeltet kan utvides til 110 m2 BRA
(dette er ikke KU-utredet)
 spredt bebyggelse i LNF-soner (bolig, fritidsbolig, næring) (ikke KU-utredet)
 hyttefelt (HN12a) med manglende vurdering av eksponering mot vernet vassdrag
 Endring i bestemmelser som åpner for at alle hytter mer enn 100 m fra vassdraget kan
bli 150 m2 BRA.
Fylkesrådmannen peker på manglende grunnlag for å kunne vurdere klassifiseringen av
vassdraget, samt trolig for lav vekting av deler av vassdraget, og manglende vurderinger av de
regionale interessene som fremkommer på fylkesplanens temakart.
Fylkesrådmann peker på at § 1-8 i PBL viderefører og innskjerper byggeforbudet i strandsonen
og erstatter § 17–2 i PBL 1985 om forbud mot bygging og fradeling i 100–metersbeltet langs
sjøen. Bestemmelsene er utvidet til også å omhandle vassdrag, hva gjelder første og femte
ledd. For de vann og deler av vassdragene som ikke har byggegrensen på plankartet eller
særskilte bestemmer, så gjelder 100 m grensen i PBL § 1.8.
Omforent klassifisering av vassdraget (mellom kommunen og statlige/regionale myndigheter)
som tar inn hensynssoner for regionale interesser, må ligge til grunn for de byggetiltak som
planforslaget åpner for. Disse må få faktisk betydning for forvaltningen av områdene og hva
planen åpner for. Dette fordi klassifiseringen får vesentlig virkning for utstrekning av
planformål, byggegrenser og bestemmelser som er knyttet til planforslaget.
Fjella-området
I gjeldende kommuneplan ligger fritidsboligene i Fjella-området i LNF-områder hvor kun
mindre byggearbeider er tillatt. Det vil si at vesentlig endring av størrelse på hytter må
vurderes gjennom dispensasjonsbehandling. Forholdet til ulike verdier og hensyn blir vurdert i
hver enkelt sak, og kommunen kan stille krav om avbøtende tiltak.
Kommunen foreslår nå å legge inn byggesirkler rundt hver fritidsbolig, med bestemmelser om
tillatt størrelse på 150 m2. Fritidsboligene ligger spredt, men et hovedtrekk er felles, og det er
at de med noen få unntak ligger helt ned til vannkanten ved et av Fjella-områdets mange
vann. Det er ikke redegjort for de regionale verdiene i området. Virkningen for miljø og
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samfunn er ikke konsekvensutredet, slik plan- og bygningsloven krever. Fylkesrådmannen
mener denne endringen gradvis vil endre området vesentlig, og dermed er uakseptabel ut ifra
regionale hensyn. En naturlig virkning av tilrettelegging for hytter på 150 m2 er at det vil bidra
til økte krav til komfort også på andre områder. Eksempelvis krav om bedre veier for å få inn
materialer samt krav om varig biladkomst til hyttene, tilgang til strøm, vann mm. Noe som
også vil bidra til en vesentlig endring av Østfolds relative villmark.
Fylkesrådmannen anbefaler at det nedlegges innsigelse til bruk av byggesirkler i Fjellaområdet med bestemmelser om tillatt størrelse på 150 m2. Dette begrunnes med de
regionale hensyn som skal ivaretas i dette området (vedlegg 1).
Kartet viser Fjella-avgrensningen (grønn linje) og regionale friluftsinteresser (grønn flate).

Det legges inn to hyttefelt innenfor Fjella-avgrensningen, som er fortetting og utvidelse av
eksisterende felt (HN11 og HN12 a). Det er stilt krav om reguleringsplan. Fylkesrådmannen
mener konsekvensutredningen (KU) er mangelfull, og at det ikke er tilstrekkelig redegjort for
regionale hensyn og mulig eksponering for vernet vassdrag.
Det fremkommer ikke at områdene ligger innenfor avgrensningen av Fjella (regional
vindkraftplan), og at det er regionale friluftsinteresser (temakart friluftsliv fylkesplan).
Konsekvensutedningen viser kun til lokale turstier og at området primært er benyttet av
hyttefolket. Det fremkommer ikke om felt HN12a er eksponert mot vernet vassdrag. Ved en
eventuell regulering må dette tema få oppmerksomhet, og fritidsboliger må innpasses godt i
terrenget og ikke unødig eksponeres mot vassdraget.
Fylkesrådmannen mener det er særlig negativt at det foreslås utbygging helt ned til
Holevannet (HN11), med byggegrense på 25 meter. En slik utbygging vil vesentlig endre
landskapsbildet og tilgjengeligheten for allmennheten langs vannet. Fylkesrådmannen
anbefaler innsigelse til HN11 slik det er foreslått. Fylkesrådmannen mener fortetting og en
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forsiktig utvidelse av de to eksisterende fritidsboligområdene kan vurderes gjennom en
regulering, men at utbyggingen ikke kan skje nærmere Holevannet enn dagens hyttefelt.
Det legges også til grunn at planforslaget er mangelfullt utredet, og at hensynssoner ikke er
på plass.
Fritidsboliger
Omfang
Planbeskrivelsen redegjør for at det i dag er 690 fritidsboliger og 80 ledige hyttetomter i
tillegg til Årbuområdene. Kommunen foreslår ca. 1150 daa nye fritidsboligfelt:
 over 600 daa (HN11 og HN12a) ligger innenfor Fjella-avgrensningen
 litt under 600 daa er fordelt på Bjørkebekk, ved Stora Le og vest for Aremarksjøen.
Det er vanskelig å si noe konkret om hvor mange nye hytter dette innebærer. Størrelsen på
hyttetomter varierer i eksisterende hyttefelt i Aremark fra 1-2 daa.
I tillegg til hytter i hyttefelt foreslår kommunen områder for spredt fritidsbebyggelse ved
Aspern, Aremarksjøen og ved Store Le, og kombinerte soner for spredt fritids-, bolig- og
næringsbebyggelse ved Bjørkebekk, i Østkroken og langs østsiden av Aremarksjøen mellom
Fosby og Strømsfoss. For disse sonene er det ikke anslått antall nye fritidsboligenheter.
Konsekvensutredningen viser ulike grader av konflikter mot andre hensyn, men synes ikke i
tilstrekkelig grad å ta opp i seg de allmenne hensyn knyttet til natur, landskap og rekreasjon.
Fylkesrådmannen anbefaler innsigelse til omfang på nye fritidsboliger i forslag til plan. Dette
begrunnes med stort omfang nye fritidsboligområder, som anses urealistisk i forhold til
behovet i planperioden, kombinert med manglende hensyntagen til allmenne interesse og
manglende utredning av samlet virkning. Dette er det redegjort for nedenunder.
I konsekvensutredningen er folkehelse brukt som argument for etablering av fritidsboliger.
Fylkesrådmannen spiller inn at fritidsboliger er goder ikke alle har anledning til å skaffe seg, og
at de mer «gratis» og allment tilgjengelige rekreasjonsmulighetene som ligger i Østfolds
relative villmarksområder, blir skadelidende av så omfattende utbyggingsplaner.
Rekreasjonsmuligheter og opplevelsen av stille områder og et relativt intakt naturlandskap
blir redusert.
Fritidsboliger i 100 metersbeltet
Det er foreslått nye utbyggingsområder, og fylkesrådmannen anbefaler prinsipiell innsigelse til
utbygging i 100 metersbeltet både i felt og spredt:
Feltkode
HN4

Navn
Bjørkebekk

Størrelse
42 daa

Merknad
Lagt inn byggegrense mot Aspern (+/- 100 meter)
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HN5

Torskastet

206 daa

HN9

Tolvsby

64 daa

TN6, 7 og
8

Utvidelse
hyttefelt

141 daa

TN1

Kalveneset

32 daa

HN10

Hjerpeneset

SF og SU

Spredtsoner
Aspern,
Aremarksjøen,
Lintjern og
Tolsbytjern

57 daa + 65
videreført fra
gjeldende plan
Ikke angitt

I og bakenfor 100 m beltet langs Stora Le
Anbefalt innsigelse til områdene i 100 m beltet.
I 100 meters beltet til Gubberødtjern. Felles
plankrav m TN6-8. Anbefalt innsigelse.
Fritids- og turistformål (camping). Felles plankrav m
HN9.
TN7 og del av TN6 er dyrket mark. TN6 i 100 meters
beltet til Tolsbytjern. Anbefalt innsigelse.
Bobilcamp/hytter/brygge. Plankrav.
Savner beskrivelse av forholdet til regionale hensyn
og vernet vassdrag. Ligger i søndre del av
Aremarksjøen, som er mest påvirket av utbygging.
Avskjerming mot vassdraget må tas inn som føring
for reguleringen. Bør vurdere allmenn tilgjengelig
brygge.
I 100 m beltet til Store Le og Litjern
Anbefaler innsigelse.
Det anbefales innsigelse til de deler av SF- og SUsoner som er lokalisert i 100 m beltet langs vann og
vassdrag.

Stora Le er på svensk side klassifisert som riksinteresse for naturvern og friluftsliv. Forslag til
utvikling er ikke vurdert i forhold til dette. Fylkesrådmannen mener konsekvensutredningen
er mangelfull og at verdiene i området ikke kommer frem. At utbygging i 100 metersbeltet
betegnes med «ingen store konsekvenser» for rekreasjon, friluftsliv og grønnstruktur, og at
riksinteresse på svensk side ikke er nevnt, peker vi på som feil.
Størrelser på hytter
I gjeldende kommuneplan er vesentlig utvidelse av eksisterende bebyggelse ikke tillatt i 100
metersbeltet.
Nå foreslås hyttene i tidligere LNF-områder og i 100 metersbeltet lagt inn med byggesirkler,
med bestemmelser som sier at:
 hytter i 100 meters beltet kan utvides til 110 m2
 hytter mer enn 100 meter fra vannet kan utvides til 150 m2
Foreslått endring er ikke konsekvensutredet slik loven krever.
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Vi viser til kommuneplanprosess for Rømskog kommune, og vårt innspill om å legge regional
kystsoneplan retningsgivende for hyttestørrelser (henholdsvis 80 og 90 m2). For Aremark
kommune kommer i tillegg at store deler av hytteområdene ligger i tilknytning til vernet
vassdrag, hvor hensynet til verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk,
kulturminner og kulturmiljø skal sikres, samt sterkere regionale interesser i deler av
kommunen. Slik fylkesrådmann leser planforslaget så er det ikke i tråd med regionale
anbefalinger, og gjenspeiler ikke rikspolitiske retningslinjer for vernet vassdrag sin intensjon
om å klassifisere vassdragsområdene med utgangspunktet i hvilke verdier som er der, og som
utviklingen av blant annet fritidsboliger må innrette seg etter.
Fylkesrådmannen anbefaler innsigelse til størrelser på fritidsboliger, at det ikke er gjort
vurderinger i forhold til regionale interesser, og at klassifisering av vassdraget ikke synes å
sikre intensjonen med den rikspolitiske retningslinjen.
Utleiehytter
Planforslaget åpner for etablering av utleiehytter som del av rent LNF-formål.
Fylkesrådmannen mener det ikke er anledning etter PBL å åpne for slik utvikling i rene LNFområder. Slik fylkesrådmannen forstår veilederen, «Garden som ressurs», regnes kun utleie
deler av året av husvær, som ellers er nødvendig for landbruket (bygg for seterdrift og
skogsdrift), som del av LNF-formålet. Det nedlegges derfor innsigelse til denne bestemmelsen.
Forslag om kolonihage med utleiehytter på Fladlandsteigen er foreslått lagt inn med fritids- og
turistformål. Anlegget er foreslått i et område hvor det ikke er store regionale hensyn.

Brygger
Planforslaget åpner for generell tillatelse til 2 båtplasser pr bolig i byggeområder og i områder
for spredte boliger, samt enkeltbrygger (eller fellesanlegg) for fritidsbebyggelse og spredte
fritidsboliger. Fylkesrådmannen mener dette er i strid med PBL § 1-8, og er usikker på om
kommunen har anledning til å innføre slike generelle bestemmelser. Virkningen av forslaget
er ikke utredet, og ikke vurdert i forhold til regionale hensyn eller de hensyn Rikspolitiske
retningslinjer for vernet vassdrag skal ivareta. Fylkesrådmannen anbefaler innsigelse til dette
forslaget. Fylkesrådmannen mener det bør diskuteres hvor det kan settes av arealer til
brygger, at disse må vurderes opp mot ulike hensyn, og at arealene må fremkomme på
plankartet med eget formål. Søknad om brygger utenom avsatte arealer må håndteres som
dispensasjonssaker.
Arealregnskap
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I planbeskrivelsen står det at Halden har en arealpott på 4 km2 til 2050, og at det ikke er gitt
noen egen arealpott for Aremark. Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at denne potten
gjelder for Halden og Aremark, slik det fremkommer i fylkesplanens retningslinje pkt 1.6.2.
Planforslaget foreslår 44 daa nye utbyggingsområder, som tar av arealpotten. Andelen tatt av
totalpotten er marginal, og fylkesrådmannen har ikke innvendinger mot dette ut i fra et
langsiktig arealforbruksperspektiv.
Bolig
Ut i fra kommunens beskrivelse dekker planforslaget mer enn det som er boligbehovet i
planperioden, på 50 enheter. Det er reserver i Fosby og det legges til rette for en spredt
boligbygging uten rammer for antalI nye enheter. Fylkesrådmannen har forståelse for at
kommunen har behov for en langsiktig boligplanlegging for å trekke til seg nye innbyggere.
Samtidig har kommunen et uttrykt ønske om å styrke Fosby som sentrum. I planbeskrivelsen
redegjøres det for at BN1 skal være øko-landsby. Dette er imidlertid ikke tatt inn i den
juridiske delen av planen, som åpner for tradisjonelt boligfelt. Østfold fylkeskommune hadde
innsigelse til felt BN1 ved høring av sentrumsplanen. Dette var begrunnet med manglende
behov, og at arealer nærmere sentrum burde realiseres først. Det er ikke beskrevet hvor stor
andel av nye boliger som kan dekkes innenfor eksisterende arealer i planen for Fosby, og om
det nå har oppstått et behov for flere arealer. Fylkesrådmannen mener i utgangspunktet at
behovet burde vært dokumentert bedre. Vi ber derfor kommunen vurdere om felt BN1 kan
avventes til revidering av sentrumsplanen. Da kan behov for boliger i området ses i
sammenheng. Felt BN1 ligger helt inn mot dyrket mark, og i området hvor det går lysløype i
dag. Dette betyr at det bør tas inn føringer som sikrer buffer mot dyrket mark for å minimere
konflikter, ivaretagelse av lysløype, sikring av turstier og snarveier.
Spredt utbygging
Planen har ulike spredtsoner for bolig, fritid eller kombinasjonen bolig/fritid/næring. Soner
hvor det åpnes for spredt utbygging er endret, og kommunen beskriver at de er redusert og
tilpasset ny sentrumsavgrensing. Fylkesrådmannen forstår det slik at sonene er flyttet slik at
de nå ligger tilknyttet fylkesvegene og omkranser bla Fosby. Fylkesplanen har ingen
retningslinje som begrenser omfanget av spredt boligbygging i Aremark, men PBL krever at
omfang og lokalisering skal være avklart i kommuneplanen. Fylkesrådmannen ber kommunen
vurdere om vedtaket er gyldig dersom kommunen vedtar en plan uten begrensing i omfang i
planperioden.
Spredtsoner i 100 metersbeltet langs Haldenvassdraget må tas ut av hensyn langs vernet
vassdrag og manglende hensynssoner må legges inn. Enkeltsoner i de deler av vassdraget som
er mest preget av utbygging i dag kan drøftes. Sonene må drøftes ut i fra den omforente
klassifiseringen av vassdraget og forholdet til regionale hensyn.
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Det foreslåtte boligfeltet Kalvehagen (BN3) ligger utenfor langsiktig grense, utenfor
fylkesplanens senterstruktur, og regnes som del av spredt utbygging. Her må det settes av
med grønn buffer mot Lilledalstjernet
Leke- og uteoppholdsarealer
Det er positivt at det er utformet rekkefølgekrav som sikrer at leke- og uteoppholdsarealer
skal være ferdigstilt før kommunen gir brukstillatelse. Vi ber om at det tas inn i
kvalitetskravene at arealer brattere enn 1:3, smalere enn 10 meter, arealer satt av til kjørevei,
parkering, fareområder og areal belagt med restriksjoner som hindrer barns frie lek, ikke skal
regnes med.
Næringsområder
Det er lagt inn utvidelse av Sommerrofeltet. Det er ikke utformet bestemmelser for området.
Fylkesrådmannen mener dette bør på plass for å si noe om funksjonene i området som gir
forutsigbarhet til neste plannivå. Vi antar at det her vil være snakk om lett industri,
håndverksbedrifter lager og liknende, som er næringer som ikke naturlig hører hjemme i
sentrum av Fosby. Rene kontorbedrifter og handel bør forbeholdes Fosby.
I kommuneplanens samfunnsdel beskriver Aremark kommune at det skal «legges til rette for
at fagmiljøer i både offentlige og private virksomheter kan samarbeide. Kommunen vil derfor
søke å samlokalisere funksjoner som kan ha nytte av hverandre. Samlokalisering av ulike
funksjoner kan bidra til mer samarbeid, felles idéer og ambisjoner og mer liv i sentrum.»
Derfor er det viktig at funksjoner som passer innenfor sentrumet legges nettopp der.
Fylkesrådmannen stiller spørsmål til om plangrepet som nå foreslås, med store soner for
spredt næringsutvikling, bygger opp under dette.
Masseuttak
Feltkode Navn
R14
Mokallåsen

Størrelse
28 daa

NR3

Strømsbekken

15 daa

NR2

Moene
massetak

44 da

Merknad
Utvidelse av eksisterende. Plankrav.
Mangler vurdering i fht vernet vassdrag.
Avgrensningen må avpasses i fht fjernvirkning og
hensyn til vernet vassdrag.
Utvidelse av reguleringsplan for Strømsmosen for
vurdering av mudring og opprensking av bekk. Må
vurderes i fht biologisk mangfold og ev behov for
fangdam før vassdraget.
Konflikt med foreslått spredtsoner SB 4a, b og c er
ikke nevnt i KU. Avgrensning av området må
avklares ut i fra hensyn til støypåvirkning av
eksisterende bebyggelse.
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Skytebane og idrettsanlegg
Planforslaget foreslår alternativ plassering av skytebanen ved Kvisler grunnet klager på støy. I
konsekvensutredningen heter det at det ikke er utredet godt nok om foreslått ny lokalisering
medfører noen særlig forbedring. Videre fremkommer at dersom ny lokalisering blir endelig
etter offentlig ettersyn, så skal reguleringsplanen for Kvisler fjernes fra listen over planer som
skal gjelde. Fylkesrådmannen understreker at Østfold fylkeskommune med det materialet
som er sendt på høring, ikke kan ta stilling til ny forslått løsning. Støy er et vesentlig tema, og
som minimum må det ligge noen støyberegninger til grunn for valg av nytt område. Vi peker
foreløpig på mulig konflikt med regionale natur- og rekreasjonsverdier i områdene rundt
Brattås-reservatet i Halden og Vestfjella-reservatet i Halden/Aremark.
Bilcross-stadion
Det legges inn mulig utvidelse av Brekka bilcross-stadion. Det er stilt krav til regulering av
utvidelsen gjennom planbestemmelsene. Konsekvensutredningen beskriver at det allerede i
dag er store utfordringer med støy, og at dette ikke vil bli bedre med en utvidelse.
Fylkesrådmannen mener reguleringsplanen bør omfatte eksisterende anlegg, slik at
avbøtende tiltak kan utredes og sikres gjennom en plan. Planen bør også angi trenings/stevnetider over døgnet og uken. Vi spiller inn at det er uheldig at foreslått parkeringsplass er
på andre siden av fylkesveien, og ber kommunen lytte til SVV sitt råd om trafikksikkerhet.
Vindkraft
Planen åpner for småskala vindkraft med enkeltturbiner (som faller inn under
landbruksbegrepet) i LNF-a områder, samt innenfor reguleringsplaner for nye boligfelt eller ny
næringsbebyggelse. Anlegg med 2-5 turbiner kan bare etableres i LNF-a-områder, med
minimum 3 km avstand til nærmeste regulerte bolig-/fritidsboligbebyggelse. Det er krav om
regulering for etablering av mer enn 1 turbin innenfor det som må regnes som ett
planområde. Fylkesrådmannen mener en slik åpen bestemmelse, uten avsatte soner på
kartet, er for generell. Det er ikke mulig, slik planen nå foreligger, å ta stilling til om dette
kommer i konflikt med regionale og nasjonale hensyn. Forbud mot anleggene på 2-5 turbiner
er avgrenset mot hensynssoner på kommuneplankartet. Men kommuneplanen har ikke lagt
inn hensynssoner der det, i henhold til fylkesplanen, er regionale interesser. Dette er ikke
forutsigbart og kan ikke aksepteres.
Husbåt
Det er tatt inn en bestemmelse som sier at det er tillatt med husbåt i Halden-vassdraget
innenfor Aremark kommunes grenser. Fylkesrådmannen mener selve ferdselen med husbåt
eller småbåt ikke styres av kommuneplanen, og at det først og fremst er oppankring som
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styres av PBL. Fylkesrådmannen er av den oppfatning at foreslått bestemmelse ikke gir
tillatelse til langvarig oppankring av husbåt i vassdraget.
Kulturminner og kulturmiljø
Arkeologi
I vår uttalelse datert 11.03.2014 tilrådde vi at alle automatisk fredete kulturminner skulle
vises med rune-R på plankartet. Dette er ikke fulgt opp. Vi oppfordrer igjen til at automatisk
fredete kulturminner markeres i kartet, for å unngå misforståelser og for å redusere faren for
at noen ødelegges i vanvare.
Hensynet til automatisk fredete kulturminner er ivaretatt i forslaget til planbestemmelser,
§2.10.1. Imidlertid viser vi til vårt brev datert 20.11.2013 (sendt til alle kommuner i Østfold),
som beskriver rutiner for oversendelse av dispensasjonssaker til Østfold fylkeskommune. Som
det går fram av brevet er det også tilfeller hvor mindre tiltak skal oversendes oss for uttalelse,
for eksempel dersom det er kort avstand til et tidligere registrert automatisk fredet
kulturminne. Det er en fordel om disse rutinene innarbeides i
bestemmelsene/retningslinjene.
Nyere tids kulturminner
Generelt er det på kommuneplankartet vist til hensynssone for bevaring av kulturmiljø
(H570), men ikke hensynssone for bevaring av landskap (H550).
Vi ber kommunen om å bruke rapporten for Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i
Østfold (KULA) som grunnlag for å legge hensynssone bevaring landskap (H550) på
kommuneplankartet for Haldenvassdraget. Videre ber vi kommunen om å bruke temakartene
i Fylkesplanen for Østfold for kulturlandskap og for kulturmiljøer, til å legge inn alle
bevaringsområdene på kommuneplankartet, og vise disse som hensynssoner for bevaring
kulturmiljø (H570) og landskap (H550). Fylkesrådmann anbefaler innsigelse til manglende
hensynssoner for kulturmiljø- og kulturlandskap.
Husmannsplassen på Bøensætre er et kulturmiljø som består av en rekke bygninger, og skal
derfor vises i kartet både som hensynssone bevaring kulturmiljø (H570), og kulturlandskap
(H550). Disse sonene har litt ulik avgrensing.
Alle hensynssonene bør oppføres i nummerert rekkefølge under bestemmelsene i
kommuneplanens arealdel (H570_ og H550_) og få tilhørende retningslinjer.
Under bestemmelser til arealdelen har vi følgende merknad til bestemmelse § 2.10.1 om
kulturminner og regulering hvor tiltakshaver/forslagsstiller skal ta kontakt med
kulturminnemyndighetene i forkant av reguleringsarbeid. Dette skal gjelde for tema
automatisk fredete kulturminner etter kulturminneloven.

100

17

Bruk av regionalt planmøte
I planbeskrivelsen står det at arbeidsutkast til kommuneplan er drøftet i regionalt planmøte,
og at aktuelle tilbakemeldinger er lagt til grunn. Fylkesrådmannen kjenner ikke igjen denne
beskrivelsen. Østfold fylkeskommune har, ved telefonhenvendelse, oppfordret kommunen
flere ganger til å legge frem planforslaget for regionalt planmøte, men dette har vært avslått.
Kommuneplanprosessen i grensekommunene har dels vært sammenfallende, og planstrategi
og samfunnsplan har vært drøftet i møtet. Kommuneplanens arealdel for Aremark har ikke
vært tatt opp som eget tema i regionalt planmøte. I mars 2016 var arealdel for Rømskog
meldt opp som tema, og det ble gitt noen signaler også til Aremark i det møtet (01.03.2016)
ut i fra de prinsipielle diskusjonene som var i møtet. Det ble da bl.a. gitt innspill om.





behov for 100 m belte rundt Aspern
byggeforbud etter PBL § 1.8, og de særlige hensyn som må tas i 100 m beltet langs
vassdrag
utfordringer ved bruk av byggesirkler, og svakhet ved at det ikke er lagt konkrete
vurderinger om ivaretagelse av landskap-, rekreasjon- og naturinteresser til grunn.
utfordringer med unntak for plankrav for inntil 3 boliger

Slik fylkesrådmannen leser planforslaget så er ikke disse innspillene lagt til grunn for
planforslaget.
Fylkesrådmannen spiller inn at det mangler ROS-analyse, og viser til krav om dette i PBL
generelle utredningskrav i § 4-3. Vi mener dette må på plass før kommunen kan sluttbehandle
planen.
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Fylkesutvalget
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Aremark kommunes kommuneplan – arealdelen, synspunkter fra
Regionalpark Haldenkanalen
Det vises til Østfold fylkeskommunes innstilling til fylkesutvalget i forbindelse med behandling av
kommuneplanens arealdel i Aremark kommune. Saksutredningen og innstillingen er i hovedsak den
samme som uttalelsen fra fylkesmannen, men vi ønsker å gi noen synspunkter til den politiske
behandlingen av uttalelsen.
Grensekommunene Rømskog, Marker og Aremark har samarbeidet om utarbeiding av sine
kommuneplaner, et samarbeid som i stor grad ble initiert og støttet av Østfold fylkeskommune.
Samarbeidet ble sett på som hensiktsmessig da de tre kommunene har svært like utfordringer, og i
mange sammenhenger skiller seg fra de øvrige kommunene i Østfold. Deres distriktsstatus i forhold
til virkemiddelapparatet underbygger dette. Kommunen hadde på det tidspunktet da planen ble
påbegynt også felles plan- og byggesaksforvaltning, og det ble sett som hensiktsmessig å bygge opp
et så likt planverk som mulig. Det har også blitt anbefalt fra regional planmyndighet at kommunene
langs Haldenkanalen bør ha en noenlunde lik forvaltning og holdning til sin arealutnyttelse.
Samfunnsdelen i de tre kommunene er svært like, og det var også ønskelig å bygge opp arealdelen så
lik som mulig, men med de lokale tilpasningene som var nødvendig. Dette blant annet med
utgangspunkt i et det er snakk om et felles landskapsområde. «Å utnytte sitt potensiale» er ett av
hovedmålene i planen.
Rømskog kommune var først ut med å legge planen ut på høring, og det ble etter hvert enighet med
fylkesmannen om denne. Aremark og Marker har nå politisk behandlet sine planutkast, som er svært
like i sin utforming, og det er Aremark som er først ute med sin høring.
Fylkeskommunen og fylkesmannen har nå varslet innsigelse til svært mange av innspillene og
forslagene til endringer i planen til Aremark. De forslag og innspill som foreligger er blant annet et
resultat av en jobbing gjennom regionalparken for å stimulere til utvikling og verdiskaping med
utgangspunkt i de natur- og kulturverdier vi har i kanalen.
Jobbing med regionalpark er et forsøk på å oppnå vern gjennom bruk, men på en slik måte at
bærekraften opprettholdes. Regionalparkenes arbeid er forankret i landskapskonvensjonen og er
grunnleggende den samme i hele Europa. Regionalpark er en form for sertifisering eller godkjenning
av et område som har gjort en del grunnleggende arbeid og forpliktet seg gjennom langsiktige
samarbeidsavtaler. Det er fortsatt bare et fåtall godkjente regionalparker i Norge, og vi har et
omfattende analysegrunnlag for de prioriteringer og strategier som er valgt. Det er utarbeidet en
markedsanalyse, en utmarksstrategi og ikke minst en landskapsressursanalyse for Haldenkanalen for
hvordan vi kan utnytte landskapet vårt. Både i regionalparken og Kanalselskapet er det laget
strategier for hvordan vi kan øke verdiskapingen med dette utgangspunktet.
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Regionalparken legger alle dimensjoner av bærekraft til grunn for sitt arbeid, og vi arbeider for økt
verdiskaping med utgangpunkt i de natur- og kulturverdier som landskapet representerer.
Med dette som utgangspunkt er også kommuneplanene utarbeidet slik at det enkelte steder
anbefales åpnet for litt mer aktiv bruk av ressursene enn det som gjelder for gjennomsnittet av
kommunen i Østfold og Akershus. Ett av prinsippene i planen som er utarbeidet er å åpne opp for
mer aktiv bruk der det allerede er bebyggelse, men beskytte strengere de områder som ikke er tatt i
bruk.
De tre små grensekommunene har i stor grad sammenfallende utfordringer knyttet til besøks-,
nærings- og bosettingsattraktivitet, og trenger å kunne utvikle seg med de fortrinn som finnes. Dette
gjelder også Rømskog, selv om kommunen fra neste år inngår i Aurskog-Høland kommune, som på
samme måte som Halden mer vokser «av seg selv».
Befolkningsframskrivingen til SSB viser at folketallet i Halden skal øke med ca 20% fram til 2040 og ca
30% i Aurskog-Høland. I Aremark viser framskrivingen for samme periode en tilbakegang på 7,6% og i
Marker et så vidt positivt tall for befolkningsendring. En av hovedmålsettingen i kommuneplanene er
som nevnt «å utnytte sitt potensiale» og kommunene må gis denne muligheten. Det synes da
spesielt at regionale planmyndigheter har innsigelse til omtrent alle innspill som er kommet og
endringer som foreslås. Dette legger ikke til rette for at kommunen skal få utnytte sitt potensiale.
Regionalparken har gjennom samarbeid med Innovasjon Norge bidratt til å etablere bedriftsnettverk
for aktivitet på og ved kanalen, aktiviteter som gir positivt omdømme, økt etterspørsel etter
opplevelse og med det arbeidsplasser og verdiskaping. Vi trenger å spille på lag også med regionale
planmyndigheter for en slik utvikling. Dette er også noe av det som ligger til grunn for det
samarbeidet som er innledet med Kongsbergregionen – hvordan sikre vekst i de områder som ikke er
industri- eller teknologitunge, men som ligger med slike områder i sin nærhet. Ett av svarene på
dette er å kunne utvikle natur- og kulturverdiene.
Regionalpark Haldenkanalen vil tilkjennegi sine synspunkter spesielt på de områder som gjelder
næringsmessig utnyttelse av arealene, herunder størrelse på fritidsbebyggelse og fastsetting av
byggegrense. Regionalparken har ikke synspunkter på de øvrige innsigelsene, men anser at en del av
dem i stedet kunne vært fremmet som faglige råd, og avgjørelsen overlatt til kommunen.
I samarbeidet med Kongsbergregionen har slike tema også vært til diskusjon, og vi registrerer at de
kommuner i Buskerud som satser på hytteutbygging som næring legger en helt andre premisser til
grunn. Regionalparken mener forslaget som er fremmet fra Aremark kommune tar rimelige hensyn
både til utbyggers behov og hensynet til landskapet. Det er også et ledd i å få til så ensartede
bestemmelser som mulig i hele kanalen.
I et seminar i regionen om arealutnyttelse ble praktisering av byggeforbudet i 100-metersonen
drøftet, og det ble da hevdet at fylkesmannens praktisering ikke er i henhold til lovgivers intensjon.
I plan og bygningslovens § 11 heter det:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100
meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er likevel ikke til hinder
for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova.
Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens
arealdel eller reguleringsplan, jf. §§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2.
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For områder langs vassdrag som har betydning for natur-, kulturmiljø- og friluftsinteresser, eller for
vassdragets kapasitet, skal kommunen i kommuneplanens arealdel etter § 11-11 nr. 5 vurdere å
fastsette grense på inntil 100 meter der bestemte angitte tiltak mv. ikke skal være tillatt.
Her fremgår at kommunen skal fastsette en grense på inntil 100 m, og det er den vurderingen
kommunene nå har gjort i sine planer. Dette understrekes ytterligere i en tolkingsuttalelse fra
departementet datert 08.03.2017:
Departementet endrer på denne bakgrunn tolkingen og vil legge Sivilbudsmannens standpunkt til
grunn. Det betyr at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen vil gjelde for byggeområder avsatt i
tidligere vedtatte planer dersom det ikke er fastsatt byggegrense. Bygging i samsvar med slike planer
uten byggegrense kan bare tillates etter dispensasjon, planendring eller ny plan med byggegrense.
Som understreket i brevet 15. april 2015, er det viktig at kommunene i planleggingen framover
vurderer behovet for å fastsette byggegrense mot sjøen for byggeområder i 100-metersbeltet langs
sjøen etter plan- og bygningsloven § 1-8 tredje ledd, slik loven krever. Dette gjelder ved rullering av
kommuneplanens arealdel, ved endring av reguleringsplaner og ved vedtak av nye planer.
Aremark kommune har gjort disse vurderingene og kommet fram til at byggegrensen ikke
nødvendigvis bør være en generell 100 metersgrense, men variere i forhold til de landskapsmessige
verdiene og graden av tidligere utnyttelse. Regionalpark Haldenkanalen vil derfor anmode at det i
den politiske behandlingen av fylkeskommunens uttalelse til planen legges vekt på de lokale
vurderingene som nå er gjort.
Vi ber om at det gis mulighet til å drive næring og bostedsutvikling med utgangspunkt i de verdifulle
natur- og kulturverdiene som Haldenkanalen representerer, men som i dag har en langt mindre
etterspørsel enn det vi mener regionen tåler og trenger.

Med hilsen
Trygve Tamburstuen
Styreleder
sign
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PS 80/19 Orienteringer

PS 81/19 Referatsaker

PS 82/19 Grunngitte spørsmål etter § 20 i reglement for utvalg

PS 83/19 Forespørsler
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