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Nesodden kommune 
Innkalling til møte 

 

 

Utvalg: Plan- og teknikkutvalget 

Møtedato: 07.05.2019 

Møtetid: Kl 17:15 OBS! Befaring fra 15:30 

Møtested: Agnor 1 og 2 

 

Ved forfall må medlemmene selv innkalle vararepresentant. Melding om forfall og hvem som 

møter som vara kan sendes via politikerportalen eller på e-post til 

politisk.sekretariat@nesodden.kommune.no 

 

Servering i Kafé Tangenten fra klokken 16:30 

 

Befaring: 

Befaring i forbindelse med behandlingen av områdeplan for Nordstrand og Dalbo. 

Oppmøte klokken 15:30 i krysset Bergstubben/Kvistemyrveien.  

Utvalgets medlemmer vil få informasjon om transport med mer per e-post. 

 

Til behandling: 
Sak nr. Sakstittel  

030/19 Godkjenning av møteprotokoll  

031/19 Referatsaker  

032/19 Områdeplan Nordstrand og Dalbo  

033/19 Gang- og sykkelvei langs strekningen Spro-

Fagerstrand - klagebehandling 

 

034/19 Gbnr 1/417 - Steinveien 12-14 og Bjørnemyrveien - 

Nytt fortau, kjørevei, brannvannsmagasin og VA-

anlegg - Klage på vedtak om rammetillatelse 

 

035/19 Gbnr 1/388 - Hellvik Terrasse 4 - Nybygg bolig og 

riving av eksisterende bygg - Klage 

 

036/19 Gbnr 1/716 - Bergerstien 18 - Deling av grunneiendom 

- Klage på vedtak i sak 114/18 

 

 

 

Nesodden, den 30.04.2019 

 

 

Adland, Erik  

utvalgsleder  

 Kvaksrud, Kristian  

 formannskapssekretær 
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Nesodden kommune 
 

Saksfremlegg 

Rådmannen Dato: 26.04.2019 

Vår ref: 19/1664 - 1 - 19/19372 

Arkivkode: FE - 033 

Saksbeh.: Kvaksrud, Kristian 

Bjørnstad 

 

 

 

 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

030/19 Plan- og teknikkutvalget 07.05.2019 

 
 

 

Godkjenning av møteprotokoll 

 
 

 

 

Møteprotokoll fra forrige møte godkjennes. 
 

 

 

Vedlegg 

Protokoll - Plan- og teknikkutvalget - 02.04.2019 
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Nesodden kommune 
 

Saksfremlegg 

Rådmannen Dato: 30.04.2019 

Vår ref: 19/1664 - 2 - 19/20066 

Arkivkode: FE - 033 

Saksbeh.: Kvaksrud, Kristian 

Bjørnstad 

 

 

 

 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

031/19 Plan- og teknikkutvalget 07.05.2019 

 
 

 

Referatsaker 

 
 

 

 

Referatsakene tas til orientering. 
 

Underliggande saker: 

Saksnummer Tittel 

007/19 Møteplan - 2. halvår 2019 - Endelig versjon 

008/19 Gbnr 30/462 - Lindemannvei 53 - Nybygg bolig - 

Fylkesmannen opprettholder Nesodden kommunes vedtak 

009/19 Gbnr 1/62 - Vardenbakken 96 - Forsterkede boliger - 

Fylkesmannens avgjørelse etter begjæring om omgjøring av 

vedtak 

010/19 Gbnr 2/205 - Felles avkjørsel fra Flaskebekkveien - 

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak 

011/19 Gbnr 30/234 - Tømmerbakke vei 21 - Fradeling av 

grunneiendom - Vedtak fra Fylkesmannen i klagesak - 

stadfestelse 

012/19 Gbnr 2/1723 - Midlertidig etablering av parkeringsplass - 

Orientering om vedtak 

 

 

 

 

 

  



4 

 

 

   

Nesodden kommune 
 

Saksfremlegg 

Rådmannen Dato: 07.03.2019 

Vår ref: 12/2336 - 395 - 19/11750 

Arkivkode: PLANID - 2010171, FA - 

L12 

Saksbeh.: Berntsen, Mari 

 

 

 

 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

032/19 Plan- og teknikkutvalget 07.05.2019 

 Kommunestyret  

 
 

 

Områdeplan Nordstrand og Dalbo 

 
 

Saken gjelder: 
Områdeplanen for Nordstrand og Dalbo, planID 20120171, fremmes for endelig vedtak. 
 

 

Innstilling: 
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områdereguleringen for Nordstrand 
og Dalbo, som vist på plankart med planID 20120171, datert 14.05.2018, revidert 
24.04.2019 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 18.04.2018, revidert 
24.04.2019. 
 
Alternativ innstilling 1: 
Planforslaget til områdeplan for Nordstrand Dalbo, vist på plankart datert 24.04.2019 med  
tilhørende bestemmelser datert 24.04.2019, legges ut på begrenset høring.  
 
Alternativ innstilling 2: 
På bakgrunn av ny kunnskap om Nesodden kommunes store boligreserve sendes saken 
tilbake til administrasjonen for fornyet vurdering av om antall konverteringer fra 
fritidsbolig til bolig skal reduseres og om det skal tillates nye boliger i planområdet.  
 
 

 Bakgrunn  
Oppstart av planarbeidet: 

· Planoppstart ble vedtatt i planutvalget i møte den 17.04.2012. 
· Oppstart av planarbeidet ble varslet med brev til berørte grunneiere og offentlige 

myndigheter. Oppstart av planarbeidet ble annonsert i lokalavis og på kommunens 
hjemmesider den 16.04.2013. I løpet av planprosessen har området blitt utvidet 3 
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ganger. 
· I forbindelse med oppstart av planarbeidet ble det avholdt informasjonsmøte på 

Fjellstrand grendehus. 
· Det kom inn 24 merknader til varsel om planoppstart. Kommentarene omhandlet i 

hovedsak spørsmål som avklares i planforslaget, eks veirett og atkomstforhold, 
tilkobling til offentlig vann- og avløpsanlegg, kostnader etc. 

· Det ble utført en spørreundersøkelse om foretrukket avløpsløsning. Beboernes 
ønsket at det skulle tilrettelegges for offentlig vann og avløp. 

· Avklaringen av prinsipp for vann- og avløpsløsning ble behandlet i teknikk, miljø og 
planutvalget den 19.06.2013 sak 054/13, som fattet vedtak at området skal løses 
med offentlig-/fellesanlegg. 

 
1.gangsbehandling: 

· 1.gangsbehandling ble vedtatt i teknikk-, miljø- og planutvalget i møte den 
28.04.2015. 

· Høring/ettersyn av 1.gangsbehandling ble varslet med brev til berørte grunneiere 
og offentlige myndigheter, samt annonsert i lokalavisen og på kommunens 
hjemmeside den 06.05.2015. Frist for innspill ble satt til den 22.06.2015, og utvidet 
til 07.08.2015. med hensyn til berørte parter som ikke hadde mottatt 
varslingsbrevet. 

· I forbindelse med planforslaget ble det avholdt informasjonsmøte på Fjellstrand 
grendehus den 03.06.2015. 

· Det kom inn totalt 53 innspill til høringen av områdeplanen for Nordstrand og 
Dalbo. Innspillene omhandlet i hovedsak gangveier, veier, atkomster og liknende. 

· Innspillene om sanering av atkomster førte til at de berørte eiendommene det 
gjaldt, nå fikk muligheten til å bruke gangveien som en del av adkomsten. Videre 
foreslo rådmannen at Dalboveien og Dalåsveien stenges for gjennomkjøring etter 
atkomsten til gnr. 29, bnr. 331, grunnet stigningsforholdene. Atkomst til 
Løkkeåsveien blir da via Nordstrandveien. Som en følge av dette kan det ikke gis 
anledning til konvertering av fritidsboliger til helårsboliger for eiendommene gnr. 
29 bnr. 349, 348, 312. Disse eiendommene ble derfor avsatt til LNFR-areal for 
spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse. LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- 
eller næringsbebyggelse ble utvidet fordi enkelte atkomster i området ikke lot seg 
løses samtidig med at det tas hensyn til naturtypene i området. 

· Overordnede myndigheter hadde ingen vesentlige kommentarer og stilte seg i 
hovedsak positive til planen. Statens vegvesen ba om noen mindre endringer når 
det kommer til planbestemmelsene som gjelder opparbeidelse av gangvei og kryss. 
Akershus fylkeskommune ba om at kommunen sikrer kulturminnet (ID139593) med 
bestemmelse knyttet til LNF-formålet og at de blir varslet hvis eventuelle tiltak som 
f.eks. VA-anlegg kommer i nærområdet til kulturminnet. 

 
2.gangsbehandling:  

· 2.gangsbehandling ble vedtatt i plan- og teknikkutvalget i møte den 28.06.2016.  
· Planforslag var først oppe til plan- og teknikkutvalget den 24.05.2016, men ble 

utsatt grunnet ønske om befaring.  
· Høring/ettersyn av 2.gangsbehandlingen ble varslet med brev til berørte grunneiere 

og offentlige myndigheter, samt annonsert i lokalavisen og på kommunens 
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hjemmesider den 10.08.2016. Frist for å komme med innspill var 21.09.2016.  
· Det kom inn totalt 32 innspill etter høringen, og 2 innsigelser. I tillegg kom en 

merknad og en supplering på en merknad etter at høringsperioden var over.  
· Statens vegvesen sendte innsigelse. Hovedinnvendingen til Statens vegvesen var at 

det ikke forelå teknisk detaljplan for vei som grunnlag for områdereguleringen. 
Akershus fylkeskommune som vegeier fremmet også innsigelse. Tekniske detaljplan 
ble utarbeidet og plankartet ble justert.  

· Planområdet omfattet opprinnelig 630 da, inkludert en strekning på 1700 meter 
langs fylkesvei 157. I løpet av perioden fra varsel om oppstart av planarbeid til 
planen ble vedtatt lagt ut på høring ble omfanget av det planlagte vann- og 
avløpsarbeidet som Nesodden kommune skal utføre endret noe. Den nordre delen 
av planområdet blir nå dekket av et privat vann- og avløpsnett knyttet til 
Fjellstrand. Det er derfor ikke lenger behov for å inkludere dette arealet i 
områdeplanen for å kunne gjennomføre det planlagte VA-anlegget. Rådmannen 
anbefalt at den nordlige delen tas ut av planforslaget og behandles som en egen 
plan på et senere tidspunkt (med den anbefalte utvidelsen til Beksrudbakken).  

 
Ny 2.gangsbehandling:  

· Ny 2.gangsbehandling ble vedtatt i plan- og teknikkutvalget i møte den 05.06.2018.  
· Høring/ettersyn av ny 2.gangsbehandling ble varselet med brev til berørte grunneiere 

og offentlige myndigheter, samt annonsert i lokalavisen og på kommunens 
hjemmesider den 09.08.2018 med frist til innspill den 20.09.2018.  

· Det kom inn totalt 24 innspill etter høringen.  

 
Politisk behandling etter ny 2.gangsbehandling 
Områdeplan Nordstrand og Dalbo ble fremmet til innstilling til endelig vedtak i plan- og 
teknikkutvalget 05.02.2019.  
Plan- og teknikkutvalgte vedtok følgende (sak 003/19):  

Saken utsettes for befaring i Bergstubben og det foreslåtte LNF-området i 
Dalboveien. Administrasjonen bes om å vurdere om bryggehusene kan reguleres 
til bevaring (svart strek) Administrasjonen bes vurdere om eiendommene i 
Bergstubben og Dalboveien får rekkefølgekrav om egen detaljreguleringsplan for 
å avklare veiadkomst, eiendommene sones til bolig. Turstier tegnes inn på 
plankart.  
 

Rådmannens kommentarer til Plan- og teknikkutvalgets vedtak (sak 003/19):  
Vurderingen om å sette badehus/bryggehus til bevaring ligger inn under kapitel 
«Innkommende bemerkninger i høringsperioden som har ført til endringer i planen», og 
tursti inn under kapitel «Andre mindre justeringer». Til orientering arbeider Nesodden 
kommune med kommunedelplan for kulturminner og bevaring. Planen skal bidra til å gi 
oversikt over hvilke kulturmiljø og enkeltminner som finnes, hvilke som bør prioriteres og 
hvilke virkemidler som bør iverksettes. I dette arbeidet vil bryggehus med mer i Nesodden 
kommune være et viktig tema.  

 
Områdeplaner er overordnet og skal avklare hovedstrukturen i et område. Når kommunen 
regulerer skal formålene ha allmennyttig karakter. Å legge til rette for utvikling av private 
eiendommer er ikke hovedformål for områdeplan Nordstrand og Dalbo. Områdeplanen 
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legger i liten grad tilrette for ny bebyggelse, men gir rom for noe fortetting og konvertering 
fra fritidsbolig til bolig i øvre deler av planområdet. 

 
Kommuneplanen som ble vedtatt i kommunestyret den 18.06.2015 legger 
føringer og premisser for arealbruken i kommunen.  
Bergstubben ligger i et område avsatt til LNF og boligbebyggelse med 
områdebetegnelse C. I området skal liten utvikling skje. Det tillates kun 
konvertering av hytter og mindre tilbygg. Eiendommene med gnr.29 bnr.346, gnr. 
29 bnr. 314 og gnr.28 bnr. 87, vest for Løkkeåsveien, er i kommuneplanen avsatt 
til LNF.  
 
Eiendommene med gnr. 29 bnr. 347, gnr. 29 bnr. 727, gnr. 29 bnr. 349, gnr. 29 
bnr. 348 og gnr. 29 bnr. 312, som ligger øst for Løkkeåsveien, er i 
kommuneplanen avsatt til boligformål.  
 

Rådmannen gjør oppmerksom på at betydelig utbedring av Dalboveien er nødvendig 
dersom det skal gis tillatelse til bruksendring for eiendommene langs Løkkeåsveien og 
Dalboveien. Når områdeplanen for Nordstrand/Dalbo ble lagt ut til 1.gangshøring, i 
perioden 06.05.2015 til 22.06.2015, kom det inn mange innspill fra innbyggerne om at 
det er ikke ønskelig med utbedring av Dalboveien. 
 
1. Adkomst brannbil og parkering 

Rådmannen fraråder at det åpnes for bruksendring fra hytte til helårsbolig, 
nybygg og deling i Bergstubben og Løkkeåsveien (og alt vest for Dalåsveien). 
Begrunnelsen for dette er atkomstsituasjonen. Det er utfordringer knyttet opp 
mot fremkommelighet for utrykningskjøretøy til eiendommene.  
 

Ved søknad om nye tiltak skal det dokumenteres at det er mulig å etablere 
parkeringsareal i henhold til gjeldende parkeringsnorm i Nesodden kommune. 
Parkering til bolig skal foregå på egen eiendom. Av hensyn til trafikksikkerhet bør det 
være plass til å snu på egen eiendom. 

Parkeringsplassene i Bergstubben er løst ved å tilrettelegge for lommer langs 
veien. Dette anses som parkering langs vei og ikke som parkering løst på egen 
eiendom.  
 
Bergstubben 
Horisontalkurvaturen i svingen mellom Kvistemyrveien og Bergstubben 
tilfredsstiller ikke kravene til svingeradius for brannbil, og må utbedres ved en 
eventuell oppføring av nye helårsboliger eller bruksendring av fritidsboliger. En 
utbedring av horisontalkurven vil sannsynligvis føre til vesentlige inngrep på 
naboeiendommer. Bergstubben ligger i en bratt skrent som er synlig fra fjorden. 
 
I Bergstubben er det kun en eiendom, gnr. 28 bnr. 95, som er helårsbolig i dag. 
Resten av eiendommene langs Bergstubben er fritidsboliger. Eiendommene er 
relativt store, men de fleste er under minstekravet på 2000 m2. Terrenget er 
bratt, og for de fleste eiendommene vil det ikke være mulig å etablere en 
biloppstillingsplass som tilfredsstiller kravet om å kunne snu på egen eiendom. 
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          Terrengsnitt – Bergstubben  
Under er det terrengsnitt av Bergstubben. I terrengprofilene fremkommer det tydelig 
at terrenget er bratt. Veien ligger betrakteligere høyere enn fritidsboligene. For å få til 
en parkeringsplass med snumuligheter på egen eiendommen vil si at det må gjøres 
større inngrep/skjæringer i landskapet eller fyllinger, inngrep som vil være synlig fra 
fjorden. 
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          Løkkeåsveien 

Ingen av eiendommene langs Løkkeåsveien har tilfredsstillende adkomst. Alle 
eiendommene er mindre enn minstekravet på 2000 m2.  

 
Terrengsnitt - Løkkeåsveien 
Terrengsnitt av Løkkeåsveien. I terrengprofilene under fremkommer det tydelig 
at terrenget er bratt. Veien er i dårlig forfatning og ligger betrakteligere lavere 
enn fritidsboligene. Etablering av parkeringsplass på egen eiendom vil innebære 
store terreng inngrep og skjæring/fyllinger i landskapet.  
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2. Ny kommuneplan 

I den nylig vedtatte kommuneplanens arealdel legges det ikke opp til 
hyttekonvertering utenfor vekstområdene Tangen og Fagerstrand. Men fordi 
området er avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan ser rådmannen behov for å 
kunne tillate konvertering av bruksformål fritidsboliger i dette området, men 
mener antall konverteringer og nybygg bør vurderes på nytt opp mot 
kommunens samlende boligreserve og den nylig vedtatte kommuneplanens 
arealdel. Antall tillatte boliger i området vil påvirke hvor mange andre boliger 
som kan tillates utenfor vekstområdet Tangen fremover. 

 
3. KOB-planen 

Nesodden kommune skal redusere de totale klimagassutslippene med 65 % innen 
2030, sett i forhold til 2016. Den største utfordringen er å redusere 
klimagassutslipp fra veitrafikk i tilsvarende grad, dette blir spesielt utfordrende 
dersom det vedtas reguleringsplaner som legger opp til vekst/utvikling utenfor 
vekstområdene. Områdeplanen for Nordstrand/Dalbo har som formål å løse 
offentlig vann og avløp og ikke tilrettelegging for videre utvikling av området. Det 
er likevel lagt opp til mindre fortetning på øverste delen av Nordstrand/Dalbo. 
Denne utbygging vil genere økt noe bilbruk. For å oppnå de miljømålene 
kommune har satt fraråder Rådmannen at det legges opp til mer utvikling av 
nybygg og bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig i Nordstrand og Dalbo enn 
det som er foreslått. 
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Konklusjon 
Rådmannen fraråder at det åpnes for bruksendring fra hytte til helårsbolig, nybygg og deling 
i Bergstubben og Løkkeåsveien. 

· Eiendommer i Bergstubben 

Rådmannen har allikevel, I tråd med plan- og teknikk utvalgets vedtak fra 05.02.2019 
(sak 003/19), utarbeidet en alternativ løsning, alternativ 2, som foreslår at 
eiendommene langs Bergstubben endres til boligformål med krav om detaljregulering. 
Bergstubben vil få feltbetegnelsen B15 og legges inn sammen de andre feltene i 
rekkefølgebestemmelse 3.1 krav om opparbeidelse av teknisk infrastruktur, 3.2 b) 
krysset, 3.2 c) sykkel- og gangvei og 3.2 d) krav om detaljregulering. 
Vedtas alternativ 2 må områdeplanen legges ut på begrenset høring, noe som vil 
forsinke planarbeidet. 
 

 
· Eiendommer i Løkkeåsveien 

Det vil ikke være mulig med en bruksendring fra hytte til helårsbolig, nybygg og 
deling for eiendommene i Løkkeåsveien. Rådmannen opprettholder sin innstilling 
om at de beholdes som LNF.  

 
Forhold til overordnete planer  
Regional plan for areal og transport (ATP) for Oslo og Akershus innebærer at 80 % av alle nye 
boliger i Nesodden kommune skal etableres ved Tangen. Pågående arbeid med 
kommuneplanens arealdel utfordrer ATP på dette punktet ved å ha to vekstområder, et på 
Tangen og et på Fagerstrand.  
 
Områdeplanen for Nordstrand og Dalbo la opprinnelig til rette for totalt 85 boliger, hvorav 
57 konverterte fritidsboliger og 28 nye boliger. Etter justeringen gjort ved 2.gangsbehandling 
og ny 2.gangsbehandling har tallet blitt redusert ned til totalt 56 boliger, hvorav 35 
konverterte fritidsboliger og 21 nye boliger. Selv om summen er redusert fra 85 boliger til 56 
boliger, vil dette utfordre prinsippet i den regionale plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus, som nevner at i områder utenfor vekstområde Tangen tillattes en vedlikeholds 
vekst, for å kunne opprettholde eksisterende bosettingsmønstre. Antall tillatte boliger i 
området vil påvirke hvor mange andre boliger som kan tillates utenfor vekstområdene 
fremover.  
Innkommende bemerkninger i høringsperioden som har ført til endringer i planen 
Rådmannens kommentarer til bemerkninger kan leses i sin helhet i vedlegget «Rådmannens 
kommentarer til merknader». Under følger rådmannens oppsummering av de viktigste 
momenter i uttalelser som har ført til endringer i reguleringsbestemmelser og/eller i 
plankart. 
 
Merknad fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Fylkesmannen mener kommunen ikke bør tillate helt nye boliger i planområdet. Antall 
tillatte boliger i planområdet vil påvirke hvor mange andre boliger som kan tillates andre 
steder utenfor vekstområdet Tangen fremover, og vil utfordre vekstfordelingsprinsippet i 
regional plan. 
 
Følgende er gjort for å imøtekomme merknaden: 
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Rådmannen viser til kapitel «Forhold til overordnede planer». 
 
Merknad fra Akershus fylkeskommunen 

Fylkeskommunen støtter arbeidet med å få ordnete vann- og avløpsforhold i området 
og forstår behovet for kunne konvertere fritidsbebyggelse til boliger, men det er 
utfordrende at det åpnes for så mange nye boliger i området. I arbeidet med 
kommuneplanen, som nå er på høring, legges det vekt på å begrense den spredte 
boligveksten utenom de etablerte tettstedene. Utbygging i planområdet påvirker hvor 
mange andre boliger som kan bygges som vedlikeholds vekst i de andre grendene på 
Nesodden utenom Tangen. Fylkeskommunen gjør også oppmerksom på at 
konvertering av fritidsbebyggelse til helårsboliger vil utsette 
bebyggelsen for et endringsbehov. Dersom dagens bruk av fritidsbebyggelsen i større 
grad opprettholdes vil det være enklere å bevare gode representanter for den eldre 
kyst- og fritidskulturen. 

 
Automatisk fredete kulturminner 

Det vises til vår uttalelse til tidligere offentlig ettersyn av planen datert 05.10.2016 og 
vi ser at planforslaget nå samsvarer med vårt krav til ivaretagelsen av ID139593.  

 
Nyere tids kulturminner 

Fylkesmannen har tidligere uttalt i brev datert 15.05.2013 at planområdet berører et 
område som i rapporten Kulturlandskap i Follo (2008) er vurdert til å ha regional og 
nasjonal kulturminneverdi. I tillegg er store deler av planområdet i registrert i Norsk 
institutt for kulturminneforskning (NIKU) sin registrering av kulturminner og 
kulturmiljøer i kystsonen på Nesodden. Krets 302 er foreslått vurdert som 
verneområde i denne registreringen. Fylkeskommunen ser det derfor som positivt at 
kommunen har fulgt fylkeskommunen sin anbefaling og lagt inn store deler av området 
inn under hensynssone c) bevaring av kulturmiljø i planforslaget, og at det er knyttet 
bestemmelser til denne hensynssonen, jf. § 5.3. 
 
Fylkeskommunen kan ikke se at det er lagt inn bestemmelser som sikrer brygger, 
ventehus og badehus innenfor planområdet. Fylkeskommunen anbefaler at 
bestemmelsene knyttet til brygger og badehus i kommuneplanen til Nesodden (2015) 
videreføres i områdereguleringen for Nordstrand-Dalbo, jf. § 9 i kommuneplanens 
bestemmelser:  
«I områder med badehusrekker tillates det ikke utført tiltak. Forbudet gjelder alle typer 
tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven (jfr. pbl §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4), 
også midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg, campingvogner, 
bobiler, partytelt, husbåter og lignende. Badehusrekker tillates gjenoppbygget 
maksimalt 3 år etter skade. Badehus tillates kun gjenoppbygget til opprinnelig uttrykk 
og standard. Det tillates å endre badehusets utrykk til opprinnelig dokumentert utrykk. 
Tiltak i tilknytning til badehus, for eksempel brygger og platting, tillates ikke.»  
Fylkeskommunen kan ikke se at det er lagt inn bestemmelser som sikrer spor etter 
isdriften i området, slik de anbefalte til varsel om oppstart. De fysiske sporene etter 
isdriften har høy verdi i lokal og regional sammenheng. Fylkeskommunen anbefaler 
derfor at de hensyn tas og reguleres med hensynssone c) bevaring av kulturmiljø i 
planen med tilhørende bestemmelser. 

 
Samferdsel 
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For forhold som gjelder fylkesveg viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens 
vegvesen Region øst datert 04.09.2018. 

 
Følgende er gjort for å imøtekomme merknaden: 
Rådmannen viser til kapitel «Forhold til overordnede planer». Ved justering av planområdet 
er ikke badehusene lengre en del av områdeplanen. Det vil derfor ikke være hensiktsmessig 
å ha egne bestemmelser som sikrer badehus eller at badehusene settes til bevaring med 
tykk strek.  Rådmannen tar derfor ikke merknaden til følge.   
 
Rådmannen tar Fylkeskommunens innspill om sikring av spor etter isdriften til følge. 
Rådmannen har lagt inn en ny reguleringsbestemmelse, 5.3 e) som sikrer spor etter isdriften 
i planområdet: 
 

5.3 e) Dersom man støter på fysiske spor etter isdriften skal arbeidet straks stanses, og 
ansvarlig fagmyndighet, Akershus fylkeskommune, skal varsles. Spor etter isdriften 
tillates ikke revet, fjernet eller endret med mindre fravær av verneverdier kan 
dokumenteres. 

 
Merknad fra Statens vegvesen Region øst 

Kommunen har arbeidet målbevisst med denne områdereguleringsplanen over lang tid 
og i tett dialog med Statens vegvesen, flere andre instanser og private interesser. 
Som det framgår av merknaden, har Statens vegvesen ikke vesentlige merknader til 
planen og dens bestemmelser nå. 

 
Statens vegvesen håper derfor at kommunen og andre myndigheter, m.fl., blir enige 
om at dette forslaget til områdereguleringsplan med bestemmelser kan vedtas av 
kommunen. 
 

For øvrig bemerkes det at bestemmelse pkt. 3.2 «henger litt i luften». 
 
Anleggsbelte/riggområde 

Statens vegvesen mener å erindre at tidligere reguleringsplankart i denne saken, hadde 
avsatt arealer til anleggsbelte/riggområde langs fv. 157. Men de kan ikke arealer til 
dette formålet er tatt med nå. Statens vegvesen vil derfor sterkt anbefale at arealer til 
anleggsbelte/riggområde framgår av plankartet og i bestemmelsene. 
 

Følgende er gjort for å imøtekomme merknaden: 
Reguleringsbestemmelsen 3.2 er konkretisert slik at den er lesbart. 
Det er avsatt anleggsbelte/riggområde langs fv.157 i plankartet og bestemmelser. 
 
Merknad fra Stig Rolfsvåg 

Til punkt 4.1.2, c) første setning: "Minste tomtestørrelse er 2000 m²." Foreslår at 
formuleringen i planbeskrivelsen (s 29) brukes, da den er mer presis. Setningen bør 
være som følger: Minste tomtestørrelse ved fradeling er 2000m². 

 
Følgende er gjort for å imøtekomme merknaden: 
For å imøtekomme merknaden er reguleringsbestemmelsen § 4.1.2 c) endret til følgende: 
 

§ 4.1.2 c) Minste tomtestørrelse, både for gjenværende og fradelte, er 2000m². Deling 
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av eksisterende eiendom forutsetter etablering av tilfredsstillende adkomst og 
parkering innenfor egen eiendom. 
 

Etter rådmannens vurdering utløser ikke denne endringen krav til ny høring. Endringen er 
kun en presisering på hva som er tillatt. 
 
Andre mindre justeringer 
§ 0.1 Adkomst 
Det kommer ikke frem i § 0.1. Adkomst om adkomst pil er veiledende eller ikke. Det ønskes å 
gi en bestemmelse der det presiseres at adkomst pil er veiledende for områdeplanen 
Nordstrand og Dalbo, og endelig plassering skal avgjøres i en byggesak. 
 
Rådmannen har endret bestemmelsen som følge: 
           
1. Adkomst 

Ved søknad om nye tiltak skal det dokumenteres at det er mulig å etablere 
kjøreadkomst til eiendommen. 
 
Plassering av adkomst pil er veiledende og endelig plassering avgjøres i byggesaken. 
Adkomst pil konkretiserer til hvilken veg tomten skal ha adkomst til. 
 
Sikt og utforming må være iht. Statens vegvesens håndbok N100 (tidl. 017), jfr. 
bestemmelsenes pkt. 5.1. 

 
§ 0.2 Parkeringsplasser 
Det kommer ikke tydelig nok frem i § 0.2 parkeringsplasser hva som inngår i tillatt bebygd 
areal. Setningen «Det skal avsettes 18 m² pr. plass for overflateparkering» er fjernet. 
Begrunnelse for dette er at bestemmelsen refererer til Nesodden kommunens 
parkeringsnorm og er derfor ikke nødvendig å presisere arealet pr. plass i tillegg. 
 
Rådmannen har derfor endret bestemmelsen til: 
 
 
§ 0.2 Parkeringsplasser 

Ved søknad om nye tiltak skal det dokumenteres at det er mulig å etablere 
parkeringsareal i henhold til gjeldende parkeringsnorm i Nesodden kommune. Arealet 
skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse. Parkeringsareal for bil inngår i 
tillatt bebygd areal. 

 
§ 0.5 Flom og stormflo 
Nylig vedtatt kommuneplan har eget temakart for flom. Det er derfor ønskelig å endre 
bestemmelsen §0.5 Flom og stormflo, slik at den er i tråd med bestemmelser i ny 
kommuneplan. Etter rådmannens vurdering utløser ikke denne endringen krav til ny høring.  
 

 
Rådmannen har endret bestemmelsen som følge:  
 
          Det til enhver tid gjeldende temakart for flom og skred skal brukes. 
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Tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6 er ikke tillatt, med mindre utredning, 
kartlegging og dokumentasjon viser at det ikke finnes reell fare for ras, erosjon og 
skred, samt at tilstrekkelig sikkerhet er dokumentert. Fare for at tiltaket kan utløse ras, 
erosjon og/eller skred i tilliggende arealer skal også vurderes. 

 
Unntak gjelder fasadeendringer og innvendig endringer. 
 

Sikringssonen skal ivareta samfunnssikkerhet mot flom, både i flomveiene og 
nedstrøms. Tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6, samt inngrep i vassdraget er ikke 
tillatt. Med inngrep menes ikke bekkeåpninger. Kantvegetasjon skal opprettholdes. 

 
1. Det skal tas hensyn til ferske prognoser for økt intensitet og mengde nedbør som 
følge av endring av klima ved all planlegging og alle nye tiltak. Det skal planlegges slik 
at det ikke oppstår skade ved flom. 
2. Erstatningsbygg for tidligere eksisterende bygninger nærmere vassdrag og flomveier 
enn krav i områdeplanen for Nordstrand/Dalbo skal ikke gjenoppbygges på samme 
sted. Kommunen kan likevel i enkelttilfeller tillate gjenoppbygging etter krav. Kravene 
gjelder også for vassdrag og myrer som ikke er inntegnet i områdeplanen. 
3. Ledninger i nye tiltak, som skal overtas og driftes av kommunen, skal dimensjoneres i 
henhold til gjeldende anbefalinger fra NVE. 
4. Naturlige flomveier skal ivaretas. 
5. Eksisterende vegetasjon i nærliggende område skal vurderes ivaretatt som en 
naturlig sikring mot flom. 

 
§ 4.1.1 Boligbebyggelse felles bestemmelser 

a. Setningene «Det tillates ikke sekundærleilighet» og «Kun en bolig pr. tomt» er 
slått sammen til «Det tillates kun en boenhet pr. tomt». Rådmannen mener at 
bestemmelsen er letere å forstå og avdekker uklarheter ved 
byggesaksbehandling. 

b. Det spesifiseres at frittliggende garasje og evt. uthus med maksimalt tillat 
bebygd areal på 40 m² er inkludert i maksimalt tillat bebygd areal per eiendom. 
Rådmannen mener at den presisering avdekker uklarheter ved 
byggesaksbehandling. 

 
Etter rådmannens vurdering utløser ikke denne endringen krav til ny høring. Endringen er 
kun en presisering på hva som inngår i tillatt bebygd areal. 
 
Tursti i plankartet 
Det ble vedtatt at turstier skal tegnes inn på plankartet, se sak 003/19. Rådmannen har 
derfor lagt inn turstier i plankartet. Etter rådmannens vurdering utløser ikke denne 
endringen krav til ny høring.  
 
Forutsetninger for gjennomføring 
Nesodden kommune legger til rette for offentlig hovedsystem for vann- og avløp. 
Stikkledninger frem til kommunal hovedledning dekkes av den enkelte grunneiere. For 
eiendommer som tilknyttes kommunale VA-ledninger via privat stikkledning, beregnes høy 
sats. 
Bruksendring og nybygg i byggeområder, samt etablering av infrastruktur til og forbi 
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eiendommen avhenger av private initiativ og finansiering. Det vil si opparbeidelse av sykkel- 
og gangvei, stenging av atkomst knyttet til fylkesveien 157 og krysset Nordstrandveien-
Fv.157. 
 
 
 
Rådmannens vurdering og konklusjon 
Bakgrunn for planarbeidet er at det skal legges til rette for fremføring av vann‐ og 
avløpsanlegg i Nordstrand og Dalbo område. Områdeplanen skal i liten grad tilrettelegge for 
ny bebyggelse, men gir rom for noe fortetting og konvertering fra fritidsbolig til bolig i øvre 
deler av planområdet. Det åpnes for inntil 56 boliger i form av nybygg og bruksendringer av 
eksisterende fritidsboliger. I tillegg sikrer planforslaget areal for gang-/sykkelvei langs 
fylkesvei 157. 
 
Områdeplanen er i tråd med gjeldende kommuneplan hvor området er avsatt til 
«boligformål». Områdereguleringsplanen vil gi juridisk grunnlag for gjennomføring av tiltak 
og forutsigbarhet i løsningene. Planforslaget er likevel i strid med regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus. Det pågående arbeid med rullering av kommuneplanens 
arealdel legger heller ikke opp til hyttekonvertering utenfor vekstområdene Tangen og 
Fagerstrand. Fordi området er avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan ser rådmannen 
behovet for å kunne tillate konvertering av bruksformål fritidsboliger i dette området, men 
mener antall konverteringer og nybygg bør vurderes på nytt opp mot kommunens samlende 
boligreserve. Antall tillatte boliger i området vil påvirke hvor mange andre boliger som kan 
tillates utenfor vekstområdene Tangen og Fagerstrand fremover. 
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Gang- og sykkelvei langs strekningen Spro-Fagerstrand - 

klagebehandling 

 
 

Saken gjelder: 
Kommunen mottok klager på vedtak 081/18 datert 26.09.2018, for reguleringsplanen for 
gang- og sykkelvei langs strekning Spro-Fagerstrand.  

Vedtaket er et enkeltvedtak og klagere er part i saken, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28.  

Klagen er fremsatt rettidig, jf. fvl. § 29.  
 

 

Innstilling: 
Klagene tas ikke til følge. Vedtak 081/18 datert 26.09.2018 opprettholdes. 

 
Klagene kan ikke sees å tilføre nye momenter som tilsier en endret holdning til saken. 
Utvalget slutter seg til rådmannens vurdering og konklusjon. 

 

 

Bakgrunn 
Reguleringsplanen for gang- og sykkelvei strekning Spro - Fagerstrand ble vedtatt i 
kommunestyret 26.09.2018, sak KST 081/18.  
Planarbeidet ble igangsatt som følge av rekkefølgebestemmelse i vedtatt reguleringsplan for 
Spro Havn, planid 20100138, vedtatt 24.04.2012. I reguleringsplanen Spro havn ble det 
vedtatt følgende rekkefølgebestemmelse: 

§ 92. Før det kan gis igangsettingstillatelse til bygging av boliger i reguleringsplanen for 
Spro havn skal arbeidet med ny gang- og sykkelvei fra Spro til Fagerstrand være 
påbegynt – og fullført før det gis brukstillatelse.  
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Historikk 
Planvedtaket for gang- og sykkelvei strekningen Spro – Fagerstrand ble kunngjort den 
24.10.2018. Innen klagefristen har det kommet inn tre skriftlige klager på vedtaket. Klagene 
er vedlagt i sin helhet saksfremlegget.  
 
Under har rådmannen oppsummert og kommentert klagene:  
 

Klager er innsendt fra Mona Nypan eier av gnr. 26 bnr 34, Kjell Leikvik eier av 
gnr.26 bnr. 49, Berit Hjorthen eier av gnr. 26 bnr. 19, Mette Langfjell eier av gnr 
26 bnr 239, Wenche Visnes eier av gnr 26 bnr 196, Monica Hansen eier av gnr. 25 
bnr. 8 og 17, Morten-Ludvig Langsfjell Hauge og Madeleine Leirvik Arnesen eier 
av gnr. 26 bnr. 46, Torunn og Bjørn-Harald Rinden eier av gnr. 26 bnr. 198 og 
Gjert Vallevik eier av gnr. 26 bnr. 197. Klagen er datert 10.10.2018 med vedlegg 
innsendt 13.11.2018, 14.11.2018. 

 
I klagen er det klaget på to forhold: saksbehandlingsfeil (A) og planens omfang (B).  
 
A: Saksbehandlingsfeil 

 
1. Klager mener at det er Nesodden kommune som anses som oppdragsgiver når 

kommunen vedtar rekkefølgebestemmelse som stiller krav til en utbygger.   

 
Rådmannens kommentar: 
I reguleringsplanen for Spro Havn, som ble vedtatt 26.04.2012, ble det lagt inn en 
rekkefølgebestemmelse. Opparbeidelsesplikten er et krav i samsvar med plan og 
bygningsloven § 18-1, opparbeidelsesplikten knytter seg til den som skal gjennomføre 
tiltak i planen. Rekkefølebestemmelsen gjenspeiler dette. Det er kommunens ansvar å 
sikre i plan at veier med tilhørende gangvei, fortau, busslomme mm blir opparbeidet. 
Dette er myndighetsutøvelse.  

 
2. Klager mener at kommunen har det juridiske ansvaret for at lovens krav om innhold 

og planprosess oppfylles i planarbeidet. Dette gjøres med henvisning til 
forarbeidene til plan- og bygningsloven §3-2 (Ot.prop. nr. 32 (2007-2008) kap. 6.3).  

 
Rådmannens kommentar: 
Reguleringsplanen for gang- og sykkelvei strekningen Spro-Fagerstrand er et 
privat planforslag. I en privat planprosess skal kommunen sørge for at plan- og 
bygningsloven følges. Det er privat forslagstiller som utreder og utarbeider 
planforslaget. Forslagstiller har ansvar for at korrekt planprosess følges, 
kommunen skal påse at krav er oppfylt,  Rådmannen anser kravene om 
planprosess stilt i plan- og bygningsloven som oppfylt. Rådmannen redegjør for 
dette i saksframlegget.   

 

3. Klager mener at saksbehandling bryter med kravet i fvl. §17, første ledd: 
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«Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak 
treffes». Klager mener merknader kun er blitt delvis behandlet eller ikke blitt 
behandlet.  

 
Rådmannens kommentar til planprosessen er oppsummert under: 

 
Ved varsel om oppstart av planarbeid 
Lag, foreninger, offentlige myndigheter og de som blir direkte berørt av 
planarbeidet (for eksempel grunneiere og naboer) blir varslet med brev når 
kommunen eller private aktører starter et reguleringsarbeid. 
 

· Oppstart av planarbeidet ble varslet med brev i juli 2009. På grunn av endringer 
i eiendomsforhold ble det sendt ut nytt varsel den 15.12.2016, med frist for 
innspill 07.02.2017. Oppstart av reguleringsplanen ble kunngjort i lokalavisen 
Amta og på kommunens nettsider. 

· I høringsperioden ble det avholdt informasjonsmøte 24.08.2009. 
· I høringsperioden kom den inn merknader fra 7 overordnete myndigheter og 22 

innbyggere. Merknader som ble mottatt i 2009 er inkludert i disse tallene. 
Merknadene ble svart ut i planbeskrivelsen av forslagstiller.  

 
Når planforslaget legges ut på høring og offentlig ettersyn 

Når forslaget til reguleringsplan er klart, legges det ut på høring og til offentlig 
ettersyn med en frist til å komme med uttalelser til planen. Fristen skal være minst 6 
uker. Kommunen varsler dette med brev til de berørte, annonserer i Amta og på 
kommunens nettsider. Planforslagene med alle saksdokumenter vil også være 
tilgjengelige i Nesodden kommunesenter - Tangenten. 

 
· Plan- og teknikkutvalget vedtok den 09.05.2017 å legge forslaget til gang- og 

sykkelvei Spro-Fagerstrand ut på offentlig ettersyn/høring.  
· Berørte grunneiere og offentlige myndigheter ble varslet med brev den 

30.05.2018. Forslaget ble annonsert i lokalavisen, og på kommunens 
hjemmeside den 31.05.2018. Frist for å komme med innspill ble satt til den 
12.07.2017.  

· I høringsperioden ble det avholdt et informasjonsmøte i 2017 og et den 
30.09.2018 som også kommunen var tilstede på for svare ut spørsmål fra 
beboere. 

· I høringsperioden kom det inn 10 innspill. 

 
Når planen er vedtatt 
Det er kommunestyret som vedtar den endelige reguleringsplanen. Berørte parter 
får skriftlig beskjed om vedtaket. Vedtaket annonseres også i Amta og legges ut på 
kommunens nettsider. 
 
· Reguleringsplanen for gang- og sykkelvei Spro-Fagerstrand ble endelig vedtatt i 

kommunestyret 26.09.2018.  
· Innspillene som ble mottatt i høringsperioden tilknyttet offentlig ettersyn ble 
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vedlagt saksfremlegget under navnet «20100149_merknader samlet». 
Forslagstillers kommentarer kunne leses som et eget dokument med navnet 
«20100149_Merknadsskjema». Rådmannens kommentarer til bemerkningene 
kunne leses i sin helhet i vedlegget «20100149_Merknadsbehandlingen». 

 
Klage på vedtak i plansaker  

Kommunestyrets vedtak ble kunngjort 24.10.2018, med klagefrist ifølge 
forvaltningsloven 14.11.2018. Innen fristen har kommunen mottatt tre klager. 

 

4. Klager mener at den foreslåtte reguleringsplanen er i motstrid med kommunens 
generelle retningslinjer som står i kommuneplanens arealdel 2014-2026, under 
overskrift «Byggesaksbehandling og utarbeidelse av reguleringsplaner», punkt 
«Grøntstruktur og kulturmiljø-/minner»: 

 
«Følgende forhold skal ivaretas: 

· Områdets karakter, herunder natur, landskap og friluftsliv skal vektlegges 
· Det må stilles strenge krav til estetikk, både i forhold til det enkelte bygg og 

omgivelsene 
· Områder som innehar kulturminner, herunder SEFRAK-registrerte bygninger 

hvor disse samlet utgjør et kulturmiljø, skal vektlegges gjennom en 
helhetsvurdering som skal føre til en styrking og bevaring av strøkets 
karakter». 

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen mener at kommunens generelle retningslinjer som står i kommuneplanens 
arealdel 2014-2026, under overskrift «Byggesaksbehandling og utarbeidelse av 
reguleringsplaner», punkt «Grøntstruktur og kulturmiljø-/minner» er blitt fulgt opp i 
reguleringsplanen.  

· Gang- og sykkelveien medfører at deler av grøntområdet, hager og 
landbruksarealer blir omdisponert. Men det er ikke satt av større areal enn 
nødvendig, det er viktig at GS-veiens bredde er i hht Statens vegvesens 
vegnormal. Området ligger i tilknytningen til isdammene og viktige naturtyper. 
Det er tidligere gjort inngrep ved framføring og utvidelse av fv. 157 som har 
rammet dammene og viktige naturtyper. I reguleringsplanen for gang- og 
sykkelvei strekningen Spro-Fagerstrand forutsettes det at det ikke blir gjort nye 
inngrep i dammene og viktige naturtyper.  

 
Reguleringsplanen bestemmelser sikrer at natur, landskapet og friluftslivet ikke 
skal påvirkes av bygging av gang- og sykkelveien. Dette er sikret i 
reguleringsbestemmelser §§ 2.1, 2.5, 2.7-2.9, 2.10 mfl.  
 

· Gang- og sykkelveien skal innordne seg etter de topografiske forhold der det lar 
seg gjøres med hensyn til Statens vegvesen sine krav til gang- og sykkelvei, 
universell utforming og funksjoner som bussholdeplasser og avkjørsler. Det er i 
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reguleringsbestemmelsene stilt krav om hensyn til landskap og revegering, jf. 
2.1. Det er også stilt krav om at terrengbehandling, planting og tilsåing skal 
ferdigstilles samtidig som resten av gang- og sykkelveien.  

 
· Det er gjort en vurdering som gjelder bevaring av bygninger og kulturmiljø som 

blir berørt av reguleringsplanen. Det er kun to bygninger som ligger innenfor 
området for denne reguleringsplanen. I reguleringsarbeidet ble kulturminnene 
vurdert i tråd med Akershus fylkeskommunens anbefalinger. 

 
På eiendom gnr. 26 bnr. 34 er det flere SEFRAK-registrert bygninger. Det er bare 
hjørnet på en av bygningene med bygningsnummer 140103616 som ligger innenfor 
planområdet. Hjørnet ligger under formål rigg- og anleggsområdet, som skal 
tilbakeføres etter bruk. Med andre ord vil ikke bygningen påvirkes av planen.  

 
Til orientering arbeider Nesodden kommune med plan for kulturminner. Planen 
skal bidra til å gi oversikt over hvilke kulturmiljø og enkeltminner som finnes, 
hvilke som bør prioriteres og hvilke virkemidler som bør iverksettes. I dette 
arbeidet vil man blant annet se på eiendommen gnr. 26 bnr. 34 og andre 
eiendommer langs fv. 157 i Nesodden kommune.  
 

5. Det vises i klagen til rapporten «Registrering og verdisetting av fornminner og andre 
kulturminner, samt kulturmiljø i kystsonen i Nesodden kommune Del 2, utført av 
Norsk institutt for kulturminneforskning. eiendom gnr. 26 bnr. 34, har miljøverdi. 
Videre er tre av bygningene på eiendommen SEFRAK-registrert. Det opplyses i 
tillegg at området generelt særpreges av kulturminner og SEFRAK-registrerte 
bygninger som sammen utgjør et kulturmiljø. 

 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen henviser til punkt. 4 der det kommer frem at de andre bygningene på 
eiendom med gnr. 26 bnr. 34 ikke er berørt av reguleringen.  

 
6. Klager mener at det ikke er gjennomført konsekvensutredning i henhold til PBL. § 4-

2. Klager viser til at det ikke er redegjort for de konsekvenser reguleringsplanen vil 
få for kulturmiljøet eller berørte beboere på Spro. Særlig gjelder dette 
drikkevannsforsyningen for berørte beboere. 

 
Rådmannens kommentar: 
Alle planer skal etter plan- og bygningsloven ha en planbeskrivelse som redegjør 
for planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer 
og retningslinjer som gjelder for området.  
Det er utarbeidet en planbeskrivelse for reguleringsplanen for gang- og sykkelvei 
fra Spro til Fagerstrand, i tråd med kravene i plan- og bygningsloven. 
 
For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det 
utarbeides planprogram etter reglene i plan og bygningsloven § 4-1. Planene skal 
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også vurderes etter forskrift om konsekvensutredning.  
I planbeskrivelsen for reguleringsplan for gang- og sykkelvei Spro-Fagerstrand, 
side 3 kapittel Nøkkelopplysninger, er det vurdert at saken faller ikke under 
forskrift om konsekvensutredninger. Det er samtidig utarbeidet 
konsekvensanalyse for tiltaket i planbeskrivelses kap.9 Konsekvenser av 
planforslaget, med følgende utredningstemaer: nærføring til hus og avkjørsler 
mm., barn og unge, naturområder, grøntstruktur og landbruksareal, estetikk, 
trafikk, tilgjengelighet, sol og skyggeforhold, støy, bygninger, energi, kulturminne, 
anleggsfasen. 

 
Drikkevann er ivaretatt i reguleringsplanen, se reguleringsbestemmelse §2.5. 
 

7. Klager mener at kommunen ikke har oppfylt sin plikt i forhold til medvirkninger, jf. 
PBL. §5-1 om medvirkning, 1 ledd, 2. setning, da planprosessen har vært på 
utbyggers premisser og kommunen har vært fraværende på de to allmøtene, 
avholdt i 2009 og i 2017. 

 

Rådmannens kommentar: 

Viser til rådmannens kommentar under punkt 3. 

 
8. Klager mener at løsningene i reguleringsplanen er i strid med 

drikkevannsforskriften, jf. §4, §26, 1. ledd, 2. ledd og 5. ledd, samt resulterer i en 
avskjæring av vannverkseieres rettigheter og plikter etter drikkevannsforskriften § 
6.  

 

Rådmannens kommentar: 
Drikkevann er ivaretatt i reguleringsbestemmelsen, jf. 2.5: 

Før arbeidet med gang- og sykkelveien blir påbegynt skal det avklares med 
Nesodden kommune om offentlig vann skal legges i gang- og sykkelveien, jf. 3.1.  

 
9. Klager på manglende plan for håndtering av overvann og sig av vann fra kunstige 

dammer. Dette er basert på kommunens ansvar for å sikre trygg avledning av 
avrenningsvann frem til sjø eller annen behandlingsstasjon. 

 

Rådmannens kommentar: 
Håndtering av overvann er sikret i reguleringsbestemmelsen § 8.2.  

 
Håndtering av forurenset vann i forbindelse med anleggsarbeidet er sikret i 
reguleringsbestemmelsen § 2.5.  
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Det er ikke lagt inn til bestemmelser om lekkasje fra dammene. Begrunnelse for dette 
er at isdammene ligger utenfor planens avgrensning. Men det er sikret i 
reguleringsbestemmelsen jf § 2.5 at det ikke skal forekomme forurensingen av 
isdammene under byggingen av gang- og sykkelveien. Det samme gjelder for brønnene 
i området.  
 

B: Planens omfang   
1. Klager mener at utformingen av gang- og sykkelveien og den standard som er 

lagt til grunn i planforslaget ikke er i samsvar med Samferdselsdepartementets 
brev datert 07/07-2016 om «forenklet standard for utbygging av gang- og 
sykkelveg på fylkeskommunalt og kommunalt vegnett». Brevet viser til at 
Akershus fylkeskommune har myndighet til å avvike fra Statens vegvesens 
håndbok N100. Klager mener at i lys av vegens fremtidige kapasitet vil det 
kunne tilrettelegges en enklere løsning enn som foreligger i reguleringsplanen. 

 
Rådmannens kommentar: 
Viser til rådmannens kommentar under A) saksbehandlingsfeil punkt 1 og 2. 

Gang- og sykkelveien som er lagt til grunn følger Statens vegvesens vegnormal 
N100 veg- og gateutforming, men med nødvendige tilpasninger til eksisterende 
fylkesvei og eiendommer langs fylkesveien. I planprosessen har statens vegvesen 
kommet med innspill, som ble besvart og innarbeidet i planforslaget. 

 
2. Klager mener det er for stor dimensjon på gang- og sykkelveg i forhold til behov. 

 
Rådmannens kommentar: 

Planen regulerer gang- og sykkelveien samt nødvendig grøfteareal, areal for tekniske 
anlegg, adkomster og busslommer som ligger på samme side som gang- og sykkelveien. 

 
Gang- og sykkelveien som er lagt til grunn følger Statens vegvesens vegnormal N100 
veg- og gateutforming, men med nødvendige tilpasninger til eksisterende fylkesvei. 
Utformingen av gang- og sykkelveien er et samarbeid med Statens vegvesen.   
 

3. Klager mener at det ikke kommer frem av reguleringsplanen om det er blitt tatt 
hensyn til septiktankbilder vil måtte kunne kjøre på gang- og sykkelveien. Dette 
vil igjen, mener klager, dette vil igjen kunne føre til brudd på trafikksikkerheten i 
området, da dette medfører rygging på en gang- og sykkelveg. 

 
Rådmannens kommentar: 

Gang- og sykkelveien vil medføre at tilgjengeligheten til bolig og hytter langs 
fylkesveien for kommunen og private servicefunksjoner bedres. Dette gjelder også for 
septiktankbilene.  
Rådmannen kan ikke se noen grunner til at septiktankbilene ikke kan snu på nevnte 
eiendommer. Parkeringsplassene for de nevnte eiendommer blir ikke berørt, det er 
kun adkomstene til eiendommene som blir berørt.  
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Gang- og sykkelveien vil bidra til å forbedre forholdene for myke trafikanter i området, 
da det per dags dato ikke eksisterer gang- og sykkelvei langs fylkesveien på den 
strekning. Reguleringsplanen sanerer noen av de eksisterende avkjørslene som er 
farlige og legger til rette for tilstrekkelig siktsoner og oppgraderinger av busslommer. 
Det er også lagt til rette for sikrere krysningspunkter og kollektivholdeplasser. 
Reguleringsplanen er vurdert som positivt for trafikkavvikling og trafikksikkerhet.  
 
 

4. Klager mener at planen vil lede til at det blir vanskelige adkomstmuligheter til 
eiendommene med gnr. 26 bnr. 196, 197, 198, da snumuligheten ikke sikres i 
gjeldende plan. 

 

Rådmannens kommentar: 

Nevnte eiendommer vil beholde adkomstene sine via gang- og sykkelvei. 
Parkeringsplassene til de nevnte eiendommer blir ikke berørt, siden de ligger 
utenfor planens avgrensning. Det vil fortsatt være mulig å snu på egen eiendom.  

 

5. Klager mener at den planlagte sammenkoblingen av veiene Vangkleiva og 
Ishusveien er lite heldig. Klager foreslår istedenfor å koble Ishusveien med 
Søndre Sprovei.  

 

Rådmannens kommentar: 

Veien det vises til ligger utenfor planområdet. Reguleringsplanen for gang- og 
sykkelvei ble utarbeidet som følge av rekkefølgebestemmelsen i 
reguleringsplanen for Spro havn. Reguleringsplanen er avgrenset til gang- og 
sykkelveien langs fylkesveien. 

 
6. Klager mener at den planlagte gang- og sykkelveien er plassert feil i forhold til å 

bevare Nesoddens historie og kultur knyttet til eksport av isblokker. 

 

Rådmannens kommentar: 

De nærliggende isdammene er viktig historisk, men har også elementer som er 
registrert som viktige naturtyper. Ved fremføring av fv. 157 er det tidligere gjort 
inngrep som har påvirket isdammene, denne reguleringsplanen forutsetter at det 
ikke blir gjort nye inngrep i isdammene og viktige naturtyper rundt disse. 
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Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge.  
 
Klage fra Vaidotas Namikas og Julia Namikiene eier av gnr. 25 bnr. 254, mottatt 13.11.2018. 
 

1. Stor del av eiendommen som må sprenges for å få til en kjørevei fra huset og 
garasjen frem til den nye utkjøringen. Klager mener at kommunen/utbygger må 
bekoste dette. 

2. Klager mener det må være et erstatningsansvar ved skader på hus/garasje ved 
sprenging. 

3. Klager mener at eiendommen vil få en lavere verdi når eiendommen blir mindre 
som følge av tiltaket. Klager mener dette må godtgjøres. 

4. Klager ønsker å vite hvor han skal parkere i anleggsperioden. 
5. Klager ønsker informasjon om hvor lang tid anleggsperioden vil ta. 
6. Klager mener at utbygger/kommunen skal sikre at drikkevannet er like bra etter 

byggingen som før gang- og sykkelveien ble anlagt. 
7. Hvilken pris settes på arealet? Det tas som en selvfølge at det er markedspris på 

eiendom. 

 
Rådmannens kommentar: 

1. Finansiering av gang- og sykkelveien vil være privat. Det vil si at det er utbygger 
som vil bekoste all utbedring.  

2. Det forventes at forslagstiller/utbygger foretar tiltak for å hindre skader på hus eller 
garasje. Dette er forankret i plan- og bygningslovens § 18-2 sikringstiltak ved 
byggearbeid mv.  

3. Gang- og sykkelveien er med på å bedre forholdene for myke trafikanter. 
Reguleringsplanen sanerer noen eksisterende avkjørsler som er farlig, det legges til 
rette for tilstrekkelig siktsoner og oppgraderinger av busslommer. Det er også lagt 
til rette for sikrere krysningspunkter og kollektivholdeplasser.  

4. Det skal foreligge en midlertidig løsning mens anleggsarbeider pågår. Utbygger er 
ansvarlig for planlegging og gjennomføring av dette. 

5. Det forutsettes at utbygger vil informere hver enkelt som berøres av planen når 
prosjekteringen skal begynne, samt hvor lenge anleggsperioden varer.  

6. Rent drikkevann er sikret i reguleringsbestemmelsen § 2.5.  
I reguleringsbestemmelsen § 3.1 er det sikret at før arbeidet med veganlegget blir 
påbegynt skal føring av vann- og avløp avtales med Nesodden kommune. 

7. En eventuell erstatning for avståelse av areal vil bli avklart på et senere tidspunkt 
og i sammarbeid med Statens vegvesen.  

 

Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge.  
 

Klage fra Finn Reiersgård eier av gnr. 26 bnr. 13 innkommet 13.11.2018. 
1. Klager kan ikke se at det er utarbeidet et kart med kulturmiljøet for gnr. 26 bnr. 13. 
2. Klager mener at det burde være mulig å rette ut svingene ved at man fyller litt ut i 

dammene, og huset blir reddet. Dersom huset ikke kan reddes er det muligens 
billigere å bygge et nytt hus.  

3. Slamavskiller og sandfilter ligger i området gang- og sykkelvei er tegnet inn. Klager 
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mener det er ingen andre steder på eiendommen det er dypt nok til å etablere på 
nytt et anlegg uten å sprenge vekk mye fjell. Dette tilsier at det er en fordel om 
kommunen legger vann og kloakk langs gang- og sykkelveien. 

4. Klager mener avkjørselen er flyttet.  I reguleringskartet er avkjørselen via 
nabotomt. Klager mener denne løsningen er veldig merkelig og at den tar verdifull 
plass fra nabotomten. 

5. Klager mener at gang- og sykkelveien har blitt lagt to meter lengre inn på 
eiendommen enn nødvendig. Ved flytting av huset blir det likevel ligge nær veien. 

 
Rådmannens kommentar: 

1. Det er gjort en kulturminneregistrering, og som følge av denne er kun eiendom 
med gnr. 26 bnr. 42, 61 som skal ha hensynsonen H_570 – Bevaring av kulturmiljø. 
For mer informasjon viser rådmann til kommunestyre sitt vedtak, sak 081/18.  

2. Det er ikke aktuelt at det fylles ut i dammene. De nærliggende isdammene er 
registrert som viktige lokaliteter for dyre og plantelivet. For å unngå at disse 
naturverdiene ødelegges er det ikke hensiktsmessig å legge gang- og sykkelveien på 
østsiden av fylkesveien. Om huset skal flyttes eller at det gis erstatning slik at det 
kan bygges nytt skal avgjøres når prosjekteringen av gang- og sykkelveien starter. 

3. Det skal gjøres en vurdering av om offentlig vann skal legges i gang- og sykkelveien.  
4. Avkjørselen har samme plassering som ved førstegangsbehandling av planen. 

Nesodden kommune har en rammeplan for avkjørsler langs fylkesveiene, og 
planområdet er betegnet som meget streng holdningsklasse. I prinsippet skal 
fylkesveiene være avkjørselsfrie, og det stilles strenge krav til utvidet bruk av 
eksisterende avkjørsler. I planprosessen for gang- og sykkelvei langs fv. 157, 
strekning Spro-Fagerstrand, ble trafikkfarlige adkomster fjernet og erstattet med 
adkomster som er trygge, i tråd med tilbakemeldinger fra Statens vegvesen.  

5. Veganlegget som blir lagt til grunn følger Statens vegvesens vegnormal N100 Veg- 
og gateutforming, men med nødvendige tilpasninger til eksisterende veganlegg, 
eiendommer og kjørbar gang- og sykkelvei. Huset kan ligge helt inntil vegskulderen.  

 
          Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge.  
 
 
Rådmannens konklusjon og anbefaling 
Klagene kommer ikke med nye opplysninger og klagenes innhold har vært gjenstand for 
vurdering tidligere i planprosessen. Rådmannen anbefaler at klagene ikke tas til følge, og at 
klagene oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse.  
 
 
 

Vedlegg 

Planidenr 20100149 - Gang- og sykkelvei strekningen Spro - Fagerstrand Fv. 157 - Klage på 

Nesodden kommunestyres vedtak - Med signaturer - Grunneiere v/Mona Nypan 

Vedlegg 01: Merknader til gang- og sykkelvei Fv. 157 Spro-Fagerstrand 

Vedlegg 02: Automatisk svar - Merknader til gang- og sykkelvei - Grunneiere v/Mona Nypan 

Planident 20100149 - Gang- og sykkelvei strekning Spro-Fagerstrand - Klage - Vaidotas 

Namikas og Julija Namikiene 

Planident 20100149 - Gang- og sykkelvei strekningen Spro - Fagerstrand Fv. 157 - Klage del 
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2- Grunneiere v/Mona Nypan 

Planident 20100149 - Gang- og sykkelvei strekningen Spro - Fagerstrand Fv. 157 - Klage del 

2 - Underskrevet - Torunn og Bjørn Harald Rinden 

Planident 20100149 - Gang- og sykkelvei strekningen Spro - Fagerstrand Fv. 157 - Klage på 

vedtak - Finn Reiersgård 

Planident 20100149 - Gang- og sykkelvei strekningen Spro - Fagerstrand Fv. 157 - Klage del 

2 - Underskrevet - Kjell Leikvik 

Planident 20100149 - Gang- og sykkelvei strekningen Spro - Fagerstrand Fv. 157 - Klage del 

2 - Underskrevet - Gjert Vallvik 

Planident 20100149 - Gang- og sykkelvei strekningen Spro - Fagerstrand Fv. 157 - Klage del 

2 - Underskrevet - Morten Hauge 

Planident 20100149 - Gang- og sykkelvei strekningen Spro - Fagerstrand Fv. 157 - Klage del 

2 - Underskrevet - Berit Hjorthen 
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Nesodden kommune 
 

Saksfremlegg 

Rådmannen Dato: 25.04.2019 

Vår ref: 19/892 - 18 - 19/17295 

Arkivkode: GBNR - 01/0417, FA - 

L42 

Saksbeh.: Teller, Sindre Haaland 

 

 

 

 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

034/19 Plan- og teknikkutvalget 07.05.2019 

 
 

 

Gbnr 1/417 - Steinveien 12-14 og Bjørnemyrveien - Nytt fortau, 

kjørevei, brannvannsmagasin og VA-anlegg - Klage på vedtak om 

rammetillatelse 

 
 

Saken gjelder 
Klage, mottatt 22.03.19/brevdato 19.03.19, på vedtak (101/19) datert 22.02.19 om 
rammetillatelse til opparbeidelse av fortau, kjørevei, brannvannsmagasin og vann- og 
avløpsanlegg i Steinveien og Bjørnemyrveien. Klagen er sendt inn av Thore Hagberg, 
hjemmelshaver av gnr. 1 bnr. 419 som er nabo. 
 
Vedtaket er et enkeltvedtak og klager har rettslig klageinteresse i saken, jf. forvaltningsloven 
(fvl.) § 28. 
 
Klagen er fremsatt rettidig, jf. fvl. § 29. 
 

Innstilling 
Klagen tas ikke til følge. Vedtak (101/19) datert 22.02.19 opprettholdes. 
 
Klagen kan ikke ses å tilføre nye momenter som tilsier en endret holdning til saken. 
 

Saksbehandling 
 
Tidligere saksgang 

· 07.02.19: Kommunen mottok søknad om rammetillatelse til opparbeidelse av 
fortau, kjørevei, brannvannsmagasin og VA-anlegg i Steinveien og Bjørnemyrveien. 

· 26.02.19: Orientering om vedtak og vedtak (101/19) datert 22.02.19 ble sendt til 
ansvarlig søker, med tiltakshaver og naboer med merknader i kopi. 

· 06.03.19: Kommunen mottok en henvendelse med spørsmål om tegninger i saken 
fra hjemmelshaver av gnr. 1 bnr. 419. 

· 07.03.19: Henvendelsen fra hjemmelshaver av gnr. 1 bnr. 419 ble besvart. 
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· 22.03.19/brevdato 19.03.19: Kommunen mottok klage på vedtak (101/19) datert 
22.02.19. 

· 26.03.19: Bekreftelse på mottatt klage ble sendt til ansvarlig søker, som fikk en frist 
på 2 uker for å komme med merknader til klagen. 

· 02.04.19: Kommunen mottok merknader til klage på vedtak (101/19) datert 
22.02.19 fra ansvarlig søker. 

 
Klagens hovedmomenter 

· Hjemmelshaver av gnr. 1 bnr. 419 ber om at kjørebanen flyttes, slik at det vil bli en 
avstand på tilnærmet 6 m (5,64 m) foran garasjen på gnr. 1 bnr. 419 som kan 
benyttes til parkering/stopp. 

· Hjemmelshaver av gnr. 1 bnr. 419 stiller spørsmål ved hvorvidt eksisterende 
avløpsanlegg kan benyttes med tanke på fremtidig kapasitet og hvorvidt Sunnaas 
sykehus kan videreføre bruk av avløpsledningen. Hjemmelshaver av gnr. 1 bnr. 419 
er bekymret for at avløpsvolumet vil stige sterkt, og at det dermed blir behov for 
utbedringer. 

· Hjemmelshaver av gnr. 1 bnr. 419 spør om det vil være mulig å legge 
avløpsledningen i samme trase som vannledningen. 

 
Se vedlegg for fullstendig klage. 
 
Rådmannens vurdering 
Plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9 andre ledd stadfester at det i byggesaker ikke kan klages 
på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan. 
 
I Steinveien 12-14-reguleringsplan er det avgjort hvor fortau og kjørevei i Steinveien og 
Bjørnemyrveien skal ligge. I vedtak (101/19) datert 22.02.19 er det gitt rammetillatelse til 
opparbeidelse av fortau og kjørevei i Steinveien og Bjørnemyrveien i samsvar med 
regulering. 
 
Klage på plassering av fortau og kjørevei, kan på bakgrunn av ovennevnte som utgangspunkt 
avvises med hjemmel i pbl. § 1-9 andre ledd. Ettersom det er klaget på flere av tiltakene i 
vedtak (101/19) datert 22.02.19 velger imidlertid rådmannen å kommentere klage på 
plassering av fortau og kjørevei også. 
 
Utforming av vei og fortau 
 
Veitraseen vil bli mer trafikksikker og oversiktlig med ny fortausløsning. Tiltakshaver har i 
samråd med Hagberg tilpasset veibredden og redusert tverrsnittet slik at nytt fortau og ny 
vei ikke vil berøre Hagbergs eiendom. Grøften og veibredden forbi Hagbergs eiendom er 
redusert med ca. 1 meter i forhold til regulert areal, og veiklassen er endret fra SA2 til den 
smalere SA1 iht. Statens vegvesens håndbok N100 (2013). Når Hagberg sin eiendom ikke 
berøres av tiltaket innebærer dette at avstanden mellom eiendomsgrensen og garasjen til 
Hagberg vil forbli uendret. Pr i dag har Hagberg benyttet kommunal grunn/bankett for å 
kunne parkere foran garasjen. 
 
Hagberg referer til Oslo kommunes veinorm der avstand mellom kjørevei og garasje bør 
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være 6 meter. Normen sier at man skal kunne stå parkert foran egen garasje og på egen 
grunn uten å komme i konflikt med trafikken. Nesodden kommune har ingen normer eller 
forskrifter som spesifiserer en minsteavstand mellom garasje og vei.  
 
Hagberg mener at dersom man flytter veien med fortau ca. 60 cm østover og gjør grøften i 
øst mindre vil man øke trafikksikkerheten og forenkle snøryddingen om vinteren. Dersom 
man mener at gjeldende reguleringsplan ikke ivaretar trafikksikkerhet og snørydding, har 
man anledning til å søke om reguleringsendring. Imidlertid har Nesodden kommune 
gjennom en planfaglig prosess godkjent gjeldende reguleringsplan. Tiltaket er innenfor 
gjeldende bestemmelser fastsatt i reguleringsplan. 
 
 
 
 
Vann og avløp 
Hagberg mener at traseen på avløpsledningen, tegnet inn i situasjonskart, er noe annerledes 
enn i virkeligheten. Follo Oppmåling AS har lokalisert og innmålt ledningen og kan bekrefte 
ledningens lokasjon. Hagberg retter spørsmål rundt kapasitet til spillvannsledningen. 
Norconsult har utarbeidet en rapport på kapasiteten til spillvannsledningen se vedlegg. 
Rapporten konkluderer med at kapasiteten er meget god på ledningen, selv etter påkobling 
av 24 leiligheter fra Steinveien 12-14. 
 
Ledningen eies av Sunnaas Sykehus HF. Det er inngått en avtale mellom Steinveien 12-14 AS 
om tilknytning til nevnte ledning. I avtalen ligger det en klausul om at Steinveien 12-14 AS 
skal utføre periodisk vedlikehold samt koste på eventuelle nødvendige utbedringer. 
 
Hagberg skisserer en mulig løsning som innebærer at Steinveien 12-14 legger ny 
spillvannsledning i samme traseen som ny vannledning. Dette vil ikke være hensiktsmessig 
grunnet mangelfullt fall.  
 
Eksisterende ledning har god kapasitet, riktig fall, og er utbedret med ny PVC ledning i 
utsatte områder.   
 
Rådmannens konklusjon 
Klagen tas ikke til følge. Vedtak (101/19) datert 22.02.19 opprettholdes. 
 
Klagen kan ikke ses å tilføre nye momenter som tilsier en endret holdning til saken. 
 
Klagen vil bli oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
 
Grethe Marie Hagbø 
Virksomhetsleder                                                   Zubair Ali Syed  
                                                                      avdelingsleder 
Dokumentet er elektronisk signert. 
 

Vedlegg 

GH100 - VA Plan og profiltegning (L)(1088681) 

Notat - Kapasitet spillvannsledning fra Sunnaas - Rev 2 (L)(1088682) 

Plankart Sunnaas Områderegulering 
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Vedlegg til notat - Kapasitet - Skisse_Eks.SP (L)(1088684) 

Vedlegg til notat - Kapasitet - Skisse_Eks.SP 2 (L)(1088683) 

Gbnr 1417 - Steinveien 12 - 14 og Bjørnemyrveien - Rammetillatelse 

Gbnr 1417 - Steinveien 12-14 og Bjørnemyrveien - Klage på vedtak med kommentarer 

Gbnr 1417 - Steinveien 12-14 og Bjørnemyrveien - Nytt fortau, kjørevei, brannvannsmagasin 

og VA-anlegg  - Tilsvar til klage 
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Nesodden kommune 
 

Saksfremlegg 

Rådmannen Dato: 26.04.2019 

Vår ref: 18/1548 - 30 - 19/16241 

Arkivkode: GBNR - 01/0388, FA - 

L42 

Saksbeh.: Sundet, Mari Vejlgaard 

 

 

 

 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

035/19 Plan- og teknikkutvalget 07.05.2019 

 
 

 

Gbnr 1/388 - Hellvik Terrasse 4 - Nybygg bolig og riving av 

eksisterende bygg - Klage 

 
 

Saken gjelder 
Klage, mottatt 28.09.2018, på vedtak 264/18 datert 15.08.2018 om rammetillatelse for 
nybygg bolig og riving av eksisterende bygg. Klagen er sendt inn av hjemmelshaver av gnr. 1 
bnr. 392 som er nabo. 
 
Vedtaket er et enkeltvedtak og klager er part i saken, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28. 
 
Klagen er fremsatt rettidig, jf. fvl. § 29 
 

Innstilling 
Klagen tas ikke til følge. Vedtak 264/18 datert 15.08.2018 opprettholdes. 
 
Klagen anses ikke å tilføre nye momenter som tilsier en endret holdning til saken. 
 

Saksbehandling 
 
Tidligere saksgang 
15.08.2018: Vedtak 264/18 om dispensasjon og rammetillatelse 
28.09.2018: Mottok klage på vedtak 264/18 om dispensasjon og rammetillatelse 
11.10.2018: Mottatt søkers merknader til klage på vedtak 
15.10.2018: Igangsettingstillatelse for riving av eksisterende bygg 
15.10.2018: Igangsettingstillatelse for terrengarbeider, etablering av parkering langs Hellvik 
Terrasse 
29.10.2018: Mottatt kommentarer til søkers merknader til klage 
 
Klagens hovedmomenter 
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Klagens hovedmomenter, og ansvarlig søkers kommentarer til disse, blir gjennomgått og 
besvart under «Rådmannens vurdering». 
 
Se vedlegg for fullstendig klage. Søker har kommet med merknader til klagen. Det er 
kommet inn tilbakemeldinger fra klager på søkers merknader. 
 
Rådmannens vurdering 
I vedtak 264/18 er det gitt rammetillatelse til riving av eksisterende hytte, samt bygging av 
enebolig og oppføring av mindre forstøtningsmur. I tillegg ble det i vedtaket gitt midlertidig 
dispensasjon fra pbl. § 18-1 om opparbeidelsesplikt for kjørevei med grunnlag i at den 
omsøkte boligen kan nås tilfredsstillende på eksisterende vei frem til denne blir opparbeidet 
i samsvar med plan. Dispensasjon ble gitt med vilkår om at det skal foreligge tinglyst 
villighetserklæring for veiopparbeidelse før det kan gis igangsettingstillatelse. 
 
Husets plassering på eiendommen 
 
Klager 
Klager viser til tidligere merknader som ble sendt inn ved behandlingen av rammesøknaden, 
der de blant annet påpeker at bygningen fremstår dominerende med en høy og bred fasade i 
tillegg til stor forstøtningsmur på østsiden. Klager foreslår å trekke huset lenger mot vest, slik 
at det ligger i naturlig linje med husene på naboeiendommene (nr. 2 og 6), og at man på den 
måten vil unngå store forstøtningsmurer og likevel ha terrasse og passasje mot øst og nord i 
tilnærmet eksisterende terreng. Videre sier klager at de siden de mottok nabovarsel om 
tiltaket har fulgt med på soltilgangen på deres eiendom, og hevder at det vil gi veldig store 
utslag for solforholdene når antall etasjer og bredde på huset økes. 
 
Klager henviser til pbl. §§ 29-1, 29-2 og TEK17 § 8-10. 
 
Søker 
Søker påpeker at husets størrelse er relativt beskjedent i forhold til det som vanligvis bygges 
i dag. Videre viser søker til at valg av plassering av huset der eksisterende hytte ligger er et 
valg basert på en rekke momenter, blant annet at plasseringen muliggjør gjenbruk av 
eksisterende grunnmur og at plassering lenger inn på tomten vil skape uheldige 
innsynsforhold samt skygge for bolighus vest for tomten. Videre viser søker til at taket har en 
form som gjør at det dominerer minst mulig. 
 
Rådmannen om pbl. § 29-4 
Tiltak skal som utgangspunkt godkjennes dersom blant annet kravet til plassering, høyde og 
avstand til nabogrense er oppfylt. Plan- og bygningsloven er en ja-lov. Dette innebærer at 
tiltakshaver i utgangspunktet har rettskrav på å få innvilget søknad om tiltak som er i tråd 
med plan- og bygningslovgivningen. I dette tilfellet holdes tiltaket innenfor 
reguleringsplanens grenser, noe som hovedsakelig er begrunnelsen for tillatelsen. 
 
Kommunen kan med hjemmel i plan- og bygningsloven § 29-4 kreve en annen plassering og 
høyde der tiltaket er til betydelig ulempe for naboeiendommer eller omkringliggende miljø. 
Kommunen legger til grunn at reduksjon av solforhold må ansees for å være påregnelig til en 
viss grad i et tettbebygd regulert boligområde. Det ovennevnte følger av rundskriv H-8/15 til 
plan- og bygningsloven § 29-4 om byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense, 
se side 8.  
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Området gnr. 1 bnr. 388 ligger i et regulert boligområde og det anses derfor som påregnelig 
at bygningen har blitt plassert innenfor de regulerte byggegrenser og grenser for maksimalt 
tillatte høyder. Se vedlagt dokument «Kart over gnr. 1 bnr. 388 og gnr. 1 bnr. 392» som viser 
plasseringen for den tillatte boligen sammenholdt med fotavtrykk av tidligere eksisterende 
bygning. 
 
Etter synfaring av eiendommen den 11.04.2019 så man at bygning på naboeiendommen, 
gnr. 1 bnr. 392 har mindre vinduer som vender mot nord-øst, i retning mot der bygning på 
gnr. 1 bnr. 388 skal oppføres. Videre at grøntareal på gnr. 1 bnr. 392 allerede er noe skygget 
av trær på eiendommen. Legger en soldiagrammene til grunn, ser det heller ikke ut til at det 
grønne området på nordsiden av huset til naboen vil bli særlig påvirket av skyggevirkninger 
fra bygning tillatt på gnr. 1 bnr. 388. Kommune ser videre at en endret plassering 
sannsynligvis vil innebære at det blir mindre areal som egner seg for uteoppholdsareal på 
gnr. 1 bnr. 388. 
 
Kommunen kan ikke se at det er grunner nok for å kreve endret plassering av bygning på gnr. 
1 bnr. 388, jf. pbl. § 20-4. 
 
Rådmannen om pbl. § 29-2 
Av pbl. § 29-2 følger det at ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det etter 
kommunens skjønn har gode visuelle kvaliteter både i seg selv om forhold til dets funksjon 
og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. Bestemmelsen gir to hovedelementer 
for vurderingen av hva som er god visuell kvalitet. Tiltaket må altså både ha gode visuelle 
kvaliteter i seg selv, og i forhold til omgivelsene. I dette tilfellet er det aktuelt å kommentere 
tiltaket «i forhold til omgivelsene». 
 
Det vises til Ot. prp. nr. 45 (2007-2008) side 342 der det blant annet står at det ikke kreves 
«at det skal være helt likt sine bebygde omgivelser, også kontraster kan være positive, men 
avvikene må framstå som faglig begrunnede valg framfor tilfeldig utforming». Videre står 
det at det kan «stilles strengere krav til et tiltak som vil prege landskapet, for eksempel ei 
større bru eller et kjøpesenter. Videre må det tas hensyn til om tiltaket plasseres i sentrum av 
et tettsted eller om det er i et strøk med særlig historisk eller kulturell interesse. I disse 
tilfellene vil det være grunnlag for å kreve at den visuelle kvaliteten som ønskes innført eller 
opprettholdt i slike områder ivaretas.» Eksemplene viser at det er høy terskel for at 
kommunen kan avslå søknad på bakgrunn av pbl. § 29-2. 
 
Det følger av Teknisk forskrift (TEK17) § 8-10 punkt 1 at «byggverk skal ha god terrengmessig 
tilpasning ut fra hensyn til god arkitektonisk utforming, visuell kvalitet, naturgitte 
forutsetninger, sikkerhet, helse, miljø, tilgjengelighet, brukbarhet og energibehov.» I 
veiledningen til TEK17 § 8-10 står det at god terrengtilpasning forutsetter at byggetiltaket 
tilpasser seg viktige naturelementer som koller, vegetasjon, bebygde omgivelser og lignende. 
 
I dette tilfellet plasseres boligen på en kolle. Tiltaket innebærer en ekstra etasje enn hva 
eksisterende fritidsbolig innehar. Likevel blir bolighuset plassert på en eksisterende 
grunnmur, og tiltaket vil derfor ikke innebære særlige terrengendringer. Ettersom boligen 
plasseres på et sted der det allerede har stått en bygning lar det seg vanskelig begrunne at 
tiltaket ikke er tilstrekkelig terrengtilpasset. Boligen som det er gitt tillatelse til er en etasje 
høyere enn tidligere hytte, men er innenfor høydegrenser som er gitt i reguleringsplanen. 
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Utformingen er derfor i dette tilfellet ikke tilfeldig. Tiltaket gjelder et bolighus, og er ikke et 
tiltak på størrelse som kan sammenlignes med «ei større bru eller et kjøpesenter» som er 
eksempler på tiltak nevnt i forarbeidene som det kan stilles ekstra strenge krav til ved 
vurderingen av pbl. § 29-2. 
 
I Ot. prp. nr. 45 (2007-2008) s. 230 har departementet uttalt at «De lokale 
bygningsmyndigheter må anses best egnet til å foreta den skjønnsmessige vurderingen, 
basert på lokal byggeskikk og lokalpolitisk styring av den visuelle utviklingen i kommunen. 
Kommunene vil likevel ha plikt til å foreta en forsvarlig vurdering av tiltakets kvaliteter etter 
kriteriene i § 29-2, og vedtaket må begrunnes i tråd med forvaltningsloven §§ 24 og 25.» 
Dette vil si at hensynet til det kommunale selvstyret står sterkt ved vurderingen av det frie 
skjønnet som følger av pbl. § 29-2. 
 
Rådmannen kan ikke se at det er innkommet nye momenter som tilsier endret holdning til 
saken, men påpeker at det foreligger flere momenter som er vurdert i denne 
klagebehandlingen som støtter opp mot vurderingen som lå til grunn for vedtak 264/18. 
 
Høyder og forstøtningsmur 
 
Klager 
Klager påpeker at det er misvisende at søker påpeker at høyden holdes nede ved et lavt 
valmet tak når husets høyde ligger kun 0,1 meter under regulert maks-høyde, samtidig som 
huset ønskes oppført på tomtens høyeste punkt på toppen av en bratt skrent. Klager viser til 
at det fra veinivå og til toppen av bygget vil være en tilnærmet rett vegg på nærmere 14 
meter. Videre at effekten blir forsterket ved at parkeringsplasser er flyttet til rett under 
forstøtningsmuren i forkant av bygget. Klager viser til at det her må sprenges ut, slik at det 
blir en rett fjellvegg i ca. 3 meter høyde og 6-7 meter bredde. Videre at all vegetasjon og 
trær forsvinner i inngrepene. 
 
Søker 
Tiltaket er planlagt slik at både gesims- og mønehøyder ligger innenfor reguleringsplanens 
begrensninger. Søker skriver videre at terrengskjæringen ved de nye parkeringsplassene blir 
opp til 2 m høye og ligger 5 m fra husveggen, og påpeker at en vegg på 14 m derfor er et 
misvisende uttrykk. Søker minner om at dette er et tiltak for å bedre fremkommeligheten for 
alle i Hellvik Terrasse, og er et svar at bil på gnr. 1 bnr. 388 delvis står på regulert veigrunn. 
Videre svarer søker med at terrenget etter arbeidene vil bli beplantet/sådd med stedlige 
arter. 
 
Rådmannen 
 
Kommunen vurderer at et valmet tak, i motsetning til saltak, vil i større grad frigjøre plass 
slik at sollys kan trenge gjennom. Det er heller ikke satt noen krav til type tak i 
reguleringsplanen som gjelder for eiendommen. 
 
Terrengarbeidene anses som nødvendig for å få til fungerende biloppstillingsplasser, slik at 
bil tilhørende gnr. 1 bnr. 388 ikke vil oppta plass i veiarealet. 
 
Tiltaket er innenfor grenser som er satt i reguleringsplanen for gesims- og mønehøyder, og 
det vises også til det ovennevnte i denne sammenheng. 
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Gjenbruk av grunnmur 
 
Klager 
Klager kan ikke se hva som blir gjenbruk av grunnmuren. Klager påpeker at huset må flyttes 
nord for å opprettholde 4 meters grense mot naboeiendom i syd samt utvides vestover og 
nordover utenfor eksisterende grunnmur.  
 
Søker 
Søker viser til at eksisterende grunnmur mot syd og øst i sin helhet blir gjenbrukt. Videre at 
grensepåvisning viser at eksisterende hyttevegg mot syd ligger mer enn 4 meter fra 
eiendomsgrense mot naboeiendom. Videre mener søker at flytting av huset lenger inn på 
tomten er sløsing med verdifulle ressurser da det ville gjort at hele den eksisterende 
grunnmuren må fjernes.  
 
Rådmannen 
Det er på det rene at eksisterende grunnmur blir gjenbrukt. Dette kommer tydelig frem av 
tegninger og situasjonskart. Etter befaringen som ble gjennomført 11.04.2019 ser man også 
helt tydelig at en fjerning av grunnmuren vil være et vesentlig terrenginngrep og en uheldig 
endring av eksisterende naturlandskap.  
 
Soldiagram 
 
Klager 
Klager påpeker at soldiagrammet ikke viser riktige sol/skyggeforhold, og viser til at det er i 
tidsrommet fra kl. 15:00 til 20:00 at solen vil skygges med det nye huset. 
 
Søker 
Søker viser til vedlagt soldiagram som viser hvilke arealer som har sol til hvilke tidspunkter. 
Diagrammene viser at Hellvik Terrasse nr. 5 vil skyggelegges i tiden etter ca. kl. 19:00, ikke på 
grunn av nytt boligbygg men på grunn av eksisterende terreng. Søker påpeker likevel at det i 
perioden fra 21. juli vil falle skygge fra planlagt bolig på mindre del av tomten til Hellvik 
Terrasse 5 fra kl. 16:00-19:00. 
 
Rådmannen 
Vi må legge mottatt soldiagrammer til grunn for behandlingen. Det er ikke fremlagt annen 
dokumentasjon som tilsier det motsatte, og plan- og bygningslovgivningen er lagt opp slik at 
ansvarlig søker erklærer at søknadsinformasjon angir korrekte opplysninger. Området er 
regulert til boliger, og det må derfor anses for å være påregnelig at oppføring av boliger på 
nabotomten vil kunne medføre noe redusert solforhold. I dette tilfellet viser også 
soldiagrammene at naboeiendommene ikke vil få særlig reduserte solforhold. 
 
Parkering 
 
Klager 
Klager påpeker at parkeringsplassene er flyttet noen meter sydover og markert med 2,3 x 5 
meter med ytterkant liggende på veiskulder, og viser til diverse 
parkeringsnormer/bestemmelser at bredden må økes med 25 cm ettersom total bredde skal 
være 255 cm. Videre påpeker klager at det ikke fremgår hvordan inn- og utkjøring fra 
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parkeringsplassene skal være. 
 
Søker 
Søker forklarer at parkeringsplassene er planlagt på en slik måte at biler ikke skal stå på areal 
som er satt av til veiareal. Videre at det er planlagt langsgående parkering, slik at inn- og 
utkjøring kan gjøres som lukeparkering. Søker viser til at dette er tillatt da Hellvik Terrasse er 
regulert som felles avkjørsel og har færre enn 10 boenheter.  
 
Rådmannen 
Vegnormene skal i henhold til forskrift etter vegloven § 13 gjelde for all planlegging og 
bygging av veger og gater på det offentlige vegnettet. Ettersom veien er privat er Statens 
vegvesens håndbok N100 kun veiledende for behandlingen. Kommunen har ikke en 
parkeringsnorm med absolutte krav til hvordan biloppstillingsplasser må utformes. 
Kommunen har vurdert at biloppstillingsplasser foran boligen slik situasjonsplan datert 
07.05.2018 anviser er tilstrekkelig trafikksikkert. 
 
Til orientering er det gitt en midlertidig dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 18-1 om 
opparbeidelsesplikt for regulert offentlig kjørevei med grunnlag i at den omsøkte boligen kan 
nås tilfredsstillende på eksisterende vei frem til denne blir opparbeidet i samsvar med plan. 
Det er altså foretatt en konkret vurdering der kommunen har kommet frem til at parkerings- 
og veiforhold er tilfredsstillende i dette tilfellet. 
 
Det har ikke innkommet noen nye momenter som tilsier at parkeringsforholdene for tiltaket 
ikke er tilfredsstillende. 
 
Drenering ved parkeringsplasser 
 
Klager 
Klager stiller spørsmål ved om hvordan drenering skal utformes for de nye 
parkeringsplassene.  
 
Søker 
Søker svarer at der det etableres parkeringsplasser vil byggherre fjerne eksisterende 
jordmasser langs grusvei og fylle opp med stein/singel slik at vannmasser drenerer bedre. 
 
Rådmannen 
Til orientering er det ansvarlig foretak som må påse at det iverksettes tiltak for å håndtere 
overvann. Det følger av Nesodden kommunes VA-norm punkt 7.0 at overvann i størst grad 
skal håndteres lokalt. Overvann skal i utgangspunktet håndteres på egen tomt. 
 
Avfallsbeholdere 
 
Klager 
Klager etterspør prosjektert plassering av avfallsbeholdere. 
 
Søker 
Søker viser til at plassering av avfallsbeholdere er tegnet inn på situasjonskart og 
utomhusplan, og at det er satt av plass for avfallsbeholdere utenfor regulert veiareal.  
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Rådmannen 
Det er i situasjonskartet tegnet inn to avfallsbeholdere like ved trappen som fører opp mot 
omsøkt bolig. Ifølge FolloRen skal enkeltstående beholdere stå på egen tomt, og avstand til 
veikanten skal være minst 1,5 m. Imidlertid er plassering av avfallsbeholdere som hovedregel 
noe kommunen ikke skal vurdere dersom det ikke står spesifisert krav om dette i 
reguleringsplanen, noe det ikke gjør i dette tilfellet. Der det ikke er inntatt bestemmelse i 
reguleringsplan om plassering av avfallsbeholder blir dette en privatrettslig sak mellom 
FolloRen og vedkommende part. 
 
Befaring 
 
Klager har bedt om at det skal foretas befaring, og søker har ikke motsatt seg dette. Det ble 
foretatt en uanmeldt synfaring av eiendommen den 11.04.2019. 
 
 
Rådmannens konklusjon 
Klagen tas ikke til følge. Vedtak 264/18 datert 15.08.2018 opprettholdes. 
 
Klagen anses ikke å tilføre nye momenter som tilsier en endret holdning til saken. 
 
 
Grethe Marie Hagbø 
virksomhetsleder                                                  Zubair Ali Syed 
                                                                      avdelingsleder 
Dokumentet er elektronisk signert. 
 

Vedlegg 

Gbnr 1/388 - Hellvik Terrasse 4 - Nybygg bolig og riving av eksisterende bygg - Søkers 

merknader til klage på vedtak 

Soldiagrammer 

Gbnr 1/388 - Hellvik Terrasse 4 - Nybygg bolig og riving av eksisterende bygg - Klage på 

vedtak 

E1 Tegning - Ny plan kjeller 

E2 Tegning - Ny plan 1. etasje 

E3 Tegning - Ny plan 2. etasje 

D1 Situasjonsplan 

Q1 Foto 

Q2 Foto 

D2 Situasjonsplan - Utomhusplan 

Gbnr 1/388 - Hellvik Terrasse 4 - Nybygg bolig og riving av eksisterende bygg - 

Kommentarer til søkers merknader til klage 

Kart over gnr. 1 bnr. 388 og gnr. 1 bnr. 392 

 

 

 

  



39 

 

 

   

Nesodden kommune 
 

Saksfremlegg 

Rådmannen Dato: 29.04.2019 

Vår ref: 18/227 - 19 - 19/18804 

Arkivkode: GBNR - 01/0716, FA - 

L42 

Saksbeh.: Sundet, Mari Vejlgaard 

 

 

 

 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

036/19 Plan- og teknikkutvalget 07.05.2019 

 
 

 

Gbnr 1/716 - Bergerstien 18 - Deling av grunneiendom - Klage på 

vedtak i sak 114/18 

 
 

Saken gjelder 
Klage på vedtak 114/18 datert 09.10.2018 om avslag på søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel § 1 om krav til regulering. Vedtaket om avslag ble fattet i Plan- og 
teknikkutvalget (heretter kalt PT). 
 
Klagen er mottatt 01.11.2018 og sendt inn av tiltakshaver (hjemmelshaver for gnr. 1 bnr. 
716). 
 
Klagen var oppe til behandling i Plan- og teknikkutvalget den 02.04.2019 der følgende 
enstemmig vedtak ble fattet: “Saken sendes tilbake for at administrasjonen skal vurdere 
positiv innstilling”.  
 
Vedtaket er et enkeltvedtak og klager er part i saken, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28. 
 
Klagen er fremsatt rettidig, jf. fvl. § 29. 
 

Innstilling  
 
Alternativ A) 
Klagen tas ikke til følge. Vedtak 114/18 datert 21.08.2018 opprettholdes. 
 
Klagen kan ikke sees å tilføre nye momenter som tilsier en endret holdning til saken. 
 
Alternativ B) 
Klagen tas til følge. Vedtak 114/18 omgjøres slik at det innvilges dispensasjon med følgende 
vilkår: 

· Hjemmelshaver av gnr. 1 og bnr. 716 må signere og tinglyse en villighetserklæring 
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på at Bergerstien skal opparbeides i samsvar med pbl. § 18-1 ved fremtidig 
regulering av området når kommunen måtte kreve det. Tinglyst rettighet skal 
sendes kommunen før oppmålingsforretning sendes til tinglysning. 

· Før oppmålingsforretning må følgende erklæringer tinglyses: 
· Tinglyst erklæring om bruksrett til veg som går over gnr. 1 bnr. 294. 
· Tinglyst erklæring om bruksrett til veg over ny og gjenværende parsell av 

gnr. 1 bnr. 716.  
· Tinglyst erklæring om bruksrett til veg som går over gnr. 1 bnr. 63 

(Bergstien). 
· Tinglyst erklæring om rett til å føre vann- og avløpsledninger over gnr. 7 

bnr. 716. 
 
Klagen kan sees å tilføre nye momenter som tilsier endret holdning til saken. 
 

Saksbehandling 
 
Tidligere saksgang 

· 17.01.2018: Mottatt søknad om dispensasjon og fradeling 
· 09.10.2018: Plan- og teknikkutvalget vedtok avslag på søknad om dispensasjon 
· 01.11.2018: Mottatt klage fra tiltakshaver (hjemmelshaver av gnr. 1 bnr. 716) på vedtak om avslag 
· 02.04.2019: Plan- og teknikkutvalget vedtok at saken skulle sendes tilbake for at administrasjonen 

skulle vurdere en positiv innstilling 

 
Klagens hovedmomenter 
Det vises til klagens siste avsnitt med punktvis oversikt over klagens hovedargumenter: 

· «Det er urimelig å kreve en områderegulering for et mindre tiltak 
· Tiltaket er i tråd med signaler gitt gjennom soneinndeling i kommuneplanen  
· Området er tilnærmet ferdig utbygd 
· Det er ikke grunnlag for å hevde at tiltaket vil kunne gi presedens  
· Det er alt etablert offentlig vann- og kloakk 
· Tiltaket er gitt veirett fra kommunen 
· Tiltaket vil ikke ha reell effekt på skolekapasitet 
· Tiltaket kan ikke sies å være i strid med intensjonene i RP-ATP 
· Tiltaket vil ikke kunne utløse en ukontrollert utvikling av området   
· Tiltaket er godt tilpasset situasjonen og forringer ingen miljøkvaliteter i området 
· Tiltaket bidrar med sosial variasjon til område» 

Se vedlegg for fullstendig klage. 
 
Rådmannens vurdering 
 
Ny vurdering av klagesaken 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 1 var oppe til behandling av Plan- 
og teknikkutvalget den 09.10.2018, der det ble vedtatt avslag på søknaden, vedtaksnr. 
114/18. Vedtaket ble påklaget, og ved klagesaksbehandlingen vedtok Plan- og 
teknikkutvalget den 02.04.2019 at saken skulle sendes tilbake for at administrasjonen skulle 
vurdere en positiv innstilling. Det antas med dette at man med positiv innstilling mener å ta 
klagen til følge. 
 
Omgjøringsadgangen etter forvaltningsloven § 33 andre ledd andre ledd andre punktum bør 
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brukes med varsomhet. Regelen vil særlig være praktisk hvor det viser seg at det 
opprinnelige vedtak åpenbart er galt eller uheldig.  
 
Argumenter som taler mot at det kan gis dispensasjon: 

· Dagens boligvekst er for høy, og eiendommen ligger utenfor prioritert 
vekstområde. Ytterligere dispensasjoner vil stride mot oppfatningen om at man i 
dag ikke har en bærekraftig boligvekst. Det følger av dispensasjonsveilederen 
utarbeidet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune at det i 
vurderingen av om dispensasjon kan gis skal legges særlig vekt på nasjonale og 
regionale rammer og mål. Det er derfor ingen tvil om at Regional areal- og 
transportplan kan tillegges stor vekt, slik det er gjort i avslaget. 

· I retningslinjene til ny kommuneplan som ble vedtatt i kommunestyret 27.05.2019 
står det presisert at det med ««frittliggende eneboliger» menes 1, en, enebolig per 
tomt med tilhørende garasje. Som del av boligen kan innpasses en hybelleilighet 
eller generasjonsleilighet.» Det er ikke naturlig at det skal være lettere å etablere 
flere boenheter på uregulerte tomter enn i regulert strøk. En dispensasjon vil derfor 
vesentlig tilsidesette kommuneplanen som et viktig styringsdokument. 

· Dispensasjon vil i dette tilfellet innebære en usaklig forskjellsbehandling ettersom 
dispensasjonssøknaden hovedsakelig er begrunnet med argumenter som ikke er av 
planfaglig art. Det vises her spesielt til at tiltakshaver for reguleringen av 
Vesleskauen 18 har forholdt seg til kommuneplanens arealdel § 1 som angir et krav 
om regulering før tiltak finner sted. Det vises også til sak 021/19 (Solhaugveien 14) 
der kommunen kom frem til at klagen ikke skulle tas til følge og derfor opprettholdt 
et vedtak om avslag på søknad om fradeling. Saken gjaldt fradeling i et regulert 
område som ligger nær Bergerstien 18. Kommunen bør ha en mer restriktiv 
holdning til fradeling i uregulerte områder enn i regulerte. 

· Det er flere uregulerte store tomter i området. Dispensasjon vil i dette tilfellet 
skape presedens, se forklaring under avsnittet «presedensvirkninger». 

· Det er ikke tilstrekkelig med infrastruktur i området, eksempelvis er det mangel på 
gang- og sykkelveier. 

· Dispensasjonssøknaden er hovedsakelig begrunnet med argumenter av personlig 
og økonomisk art. Slike forhold skal som hovedregel ikke tillegges vekt i en 
dispensasjonsvurdering.  

· Fradeling er ikke et mindre tiltak. 

 
Argumenter som kan tale for at det kan gis dispensasjon: 

· Tiltaket forringer ingen miljøkvaliteter i området. 
· Det er ingen nabomerknader til tiltaket. 
· Dispensasjon innebærer fordeler av personlig og økonomisk karakter for 

tiltakshaverne. Til tross for at slike argumenter ikke kan begrunne en dispensasjon, 
kan det likevel trekkes frem at det foreligger slike fordeler. 

 
Tidligere vurdering av klagesaken 
Det vises ellers til vurdering av klagen foretatt i tidligere saksfremlegg. Etter ny gjennomgang 
er Rådmannens innstilling fortsatt at klagen ikke skal tas til følge. For enkelthetens skyld 
gjengis tidligere vurdering i sin helhet nedenfor. 
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«Vilkårene for dispensasjon 
 
Klager 
Klagens hovedbudskap er at vilkårene for å kunne innvilge dispensasjon er oppfylt i saken. 
 
Rådmannen 
Avslaget er hovedsak begrunnet slik:  
 
En dispensasjon «vil åpne for en utvikling som vesentlig tilsidesetter hensynet og formålet 
bak kravet til regulering etter kommuneplanens § 1. Det nevnte særlig da kravet til 
nødvendig sosial- og teknisk infrastruktur ikke er tilstrekkelig avklart, herunder bl.a. skole og 
veisituasjon. En dispensasjon og deletillatelse vil gi presedensvirkninger som legger opp til en 
ukontrollert utvikling i området. Hver sak må behandles for seg, men like saker skal 
behandles likt og det er stort potensiale for lignende saker i dette området. (…) Fordelene er 
kun av privat karakter for tiltakshaver selv mens ulempene er samfunnsmessige, både ved at 
plankravet skal ivareta vidtgående samfunnsmessige hensyn og at en dispensasjon åpner for 
en ukontrollert utvikling.» 
 
Dispensasjon kunne ikke gis ettersom hensynene bak kommuneplanens arealdel § 1 ble 
vesentlig tilsidesatt, og fordelene ikke var klart større enn ulempene, jf. pbl. § 19-2. Klagen 
innebærer ikke momenter som tilsier endret holdning til saken. Det foretas en gjennomgang 
av klagens momenter nedenfor. 
 
Krav til regulering og Regional areal- og transportplan (ATP) 
 
Klager 
Klager viser til at dispensasjon til fordel for fradeling i dette tilfellet er et tiltak som kan 
gjennomføres uten en regulering, og at en sakte og kontrollert utvikling av området gjennom 
dispensasjoner anses som en bedre løsning for kommunen enn punktvise reguleringsplaner 
og at dispensasjon derfor er det eneste reelle alternativet. 
 
Rådmannen 
Et av hovedargumentene som lå til grunn for avslaget i vedtak 114/18 var at regional plan for 
areal- og transport (ATP) legger opp til en klar begrensning av spredt vekst utenfor 
prioriterte vekstområder på 10-20 %. Konsentrasjon av boliger og arbeidsplasser skal skje i 
prioriterte vekstområder (80-90 %). Kommunen viser til at eiendommen ligger utenfor 
prioritert vekstområde, og at kommunen derfor må ha en restriktiv holdning til fradeling og 
bygging der. 
 
Gnr. 1 bnr. 716 ligger utenfor prioriterte vekstområder, også ifølge forslag til ny 
kommuneplan. Det vil si at dersom området skulle bli regulert i nærmeste fremtid så ville 
heller ikke reguleringsplanforslaget lagt opp til at man kunne fradele denne eiendommen. 
Klagers argument om at tiltaket holdes innenfor reguleringsbestemmelsene til de 
omkringliggende regulerte boligområdene i det samme planområdet, og at dispensasjon ikke 
vil vanskeliggjøre en eventuell fremtidig regulering, er derfor uten betydning for saken. 
 
Klager 
Klager viser til at den regionale planen skal fremme miljøvennlig vekst, i den forstand at 
veksten ikke skal generere vekst i biltrafikk.  
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Rådmannen 
Hovedformålet bak Regional plan for areal- og transport (ATP) er blant annet at utbygging 
skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av 
overordnet grønnstruktur. Det er ikke omstridt at ATP må følges og at planen gir klare 
retningslinjer for hvordan kommuneplanen og den lokale arealplanleggingen skal utvikles. 
 
Klager 
Klager anfører at det er urimelig å kreve en områderegulering for et mindre tiltak, og viser til 
at det i forarbeidene til plan- og bygningsloven kapittel 12 om reguleringsplan skilles mellom 
større og mindre bygge- og anleggsarbeider, og at mindre tiltak i visse tilfeller kan føre til 
reguleringsplikt. Klager viser til at det kan være aktuelt for tiltak som plasseres i områder 
med verdifullt kulturlandskap, områder som er preget av bevaringsverdig bebyggelse eller på 
annen måte har særlig vernekarakter, og påpeker at dette tiltaket ikke befinner seg i et slikt 
område. Klager mener på bakgrunn av dette at tiltaket kvalifiserer som et mindre tiltak som 
kan gjennomføres uten en regulering av eiendommen, og at det derfor bør gis dispensasjon 
for omsøkt fradeling. 
 
Rådmannen 
Det følger av byggesaksforskriften SAK10 § 3-1 at det som regnes som mindre tiltak jf. plan- 
og bygningsloven § 20-4 er oppføring, endring fjerning og riving av tiltak opplistet i 
alternativer fra a til b. Fradeling er ikke nevnt som et tiltak som kan karakteriseres som et 
mindre tiltak verken etter plan- og bygningsloven eller byggesaksforskriften. 
 
Presedensvirkninger 
 
Klager 
Klager påpeker at området allerede er tett bebygget, og at en stor del av eiendommene må 
anses som fullt utviklet. Klager mener derfor at det store potensialet for lignende saker og 
en ukontrollert utvikling av området anses som en feil konklusjon fra kommunens side.  
 
Rådmannen 
Dispensasjon skal som utgangspunktet ikke skape presedens. Slik det står i vurderingen som 
ligger til grunn for vedtak 114/18 er det likevel flere eksempler på at en eventuell 
dispensasjon i gjeldende tilfelle kan gi presedensvirkninger som medfører en prematur 
eiendomsutvikling uten at vi vet hvilken påvirkning en slik ukontrollert utvikling vil kunne ha 
for området som helhet. I denne sammenheng ble det nevnt at Bergerveien ikke er 
opparbeidet, og at kommunen ikke med sikkerhet kan vite om veien er i henhold til 
gjeldende veikrav. Ved en reguleringsprosess ville det blitt avklart om Bergerstien skal 
reguleres som felles atkomst eller offentlig kjørevei og hvordan utkjørselen skal være 
tilstrekkelig trafikksikker. Videre tilsier hensynet til langsiktig planlegging og bærekraftig 
utvikling at også skolesituasjonen bør vurderes i en helhetlig reguleringsprosess fremfor ved 
en enkelt dispensasjonsvurdering. 
 
Når det gjelder klagers argument om at området allerede er tett bebygget og en stor del av 
eiendommene må anses som fullt utviklet, kommenteres det fra Rådmannens side at flere av 
eiendommene som befinner seg i det uregulerte området er svært store og det er potensiale 
for mange dispensasjonssaker til fordel for fradeling i området. Eksempelvis gjelder dette 
gnr. 1 bnr. 259, gnr. 1 bnr. 253, gnr. 1 bnr. 294, gnr. 1 bnr. 561, gnr. 1 bnr. 785, gnr. 1 bnr. 
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74, gnr. 1 bnr. 329 m.fl. Innvilgelse av dispensasjon i denne saken ville kunne gjøre at 
kommunen vil måtte innvilge dispensasjon til fordel for også andre fradelingssøknader i 
området slik at den helhetlige planfaglige vurderingen for hvordan området best mulig skal 
utvikles uteblir. 
 
Nødvendig sosial- og teknisk infrastruktur 
 
Av føringene til kommuneplanens arealdel § 1 bokstav b følger det at dispensasjon ikke vil 
kunne påregnes gitt for blant annet tomtedeling som vil vanskeliggjøre en god areal-
/reguleringsmessig utforming av området (trafikk, trafikksikkerhet, atkomstforhold, 
byggegrenser, friområder, stier, teknisk infrastruktur og tjenester, beredskap, etc.). Skole- og 
veisituasjonen er i avslaget påpekt som særlige forhold som taler mot dispensasjon i saken. 
 
Klager 
Klager påpeker at den delen av Bergerveien som er uregulert er asfaltert og av samme 
standard som veien i det regulerte området, og at Bergerstien har tilsvarende bredde som 
flere av veiene i det regulerte Berger-Ekelund området. Begge veiene har en bredde på ca. 3 
m. Klager viser til at tiltaket vil innebære noe økt trafikk, men økningen vil være minimal, 
noe som eksisterende veisituasjon vil kunne ivareta. 
 
Angående skolekapasitet argumenterer klager med at dagens elevantall (359) ligger godt 
under makskapasiteten (500) at det dermed er liten sannsynlighet for at elevantallet vil 
komme over 400 frem mot 2025. Klager mener at det tilsier at det bør være rom for en 
forsiktig innpassing av nye boliger på Berger. 
 
Rådmannen 
Bergerveien er ikke opparbeidet, og dermed ikke i samsvar med gjeldende veikrav slik den 
fremstår i dag. Ved en regulering vil det avklares om Bergerstien skal reguleres til felles 
atkomst eller offentlig kjørevei med større bredde og mer trafikksikker utkjøring enn slik den 
fremstår i dag. 
 
Det følger av regional areal- og transportplan at Berger skole skal ta imot elever som 
genereres av de prioriterte vekstområdene. Dagens elevantall ved Berger skole ligger på ca. 
350. Det står i skolebruksplanen 2015-2025 (vedtatt 18.06.2015) at det på tidspunktet for 
når planen ble skrevet var 344 elever ved Berger skole, men klager opplyser antall elever nå 
har økt til 359. Skolebruksplanen ble vedtatt 18. juni 2015, og det har altså vært en økning 
med 15 elever de siste 4 årene. Skolebruksplanen fastsetter at Berger skoles makskapasitet 
er ca. 500 elever, men skolens arealer, utenom A-bygget kan romme maksimalt 400 elever, 
gitt dagens fysiske løsninger. Situasjonen er imidlertid slik at Berger skole har sprengt 
kapasitet i dag og derfor er det et pågående prosjekt for etablering av en ny, midlertidig 
modul med klasserom. Ettersom de prioriterte vekstområdene vil kunne generere vekst i 
elevtall må kommunen ha en særlig restriktiv holdning til dispensasjoner utenfor 
vekstområdene. Nesoddtangen barneskole har også liten reservekapasitet. Forslag til ny 
kommuneplan som ligger til vedtak legger opp til at fortetting i vekstområdet vil kunne 
generere elevvekst. 
 
Nødvendig sosial- og teknisk infrastruktur er altså ikke avklart tilstrekkelig til å vite hvilke 
planfaglige konsekvenser tiltaket vil kunne medføre. 
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Personlige hensyn 
 
Klager 
Klager viser til at enhver dispensasjon skal behandles som en separat sak der en veier 
fordeler opp mot ulemper. Klager viser til at det i dette tilfellet dreier seg om to søstre som 
ønsker å dele barndomshjemmet og eiendommen de arvet etter sin mor, slik at de kan 
fortsette å bo der de alltid har gjort samtidig som man skiller deres privatøkonomi. 
 
Rådmannen 
Selv om det er forståelig at man ønsker mer ordnede forhold i ens privatøkonomi er det 
likevel slik at det følger av dispensasjonsveilederen utarbeidet av Fylkesmannen og 
fylkeskommunen i Oslo og Akershus at personlige forhold bare helt unntaksvis vil kunne 
tillegges vekt i en dispensasjonsvurdering. De aktuelle unntakene gjelder kun visse typer av 
sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn som er helt spesielle. Det står også 
spesielt om at forhold knyttet til søkerens person og dens familiemedlemmer etc. tillegges 
derfor vanligvis ikke avgjørende vekt. 
 
Saksbehandlingen  
 
Klager 
Klager mener at kommunen har begrunnet avslaget på bakgrunn av feil og feilaktige 
antagelser i saksbehandlingen. Blant annet vises det til at tiltakshaver eller ansvarlig søker 
ikke ble informert om rådmannens innstilling til vedtak med begrunnelse i forkant av Plan- 
og teknikkutvalget.  
 
Rådmannen 
Det er verken vanlig forvaltningspraksis eller et krav som følger av plan- og bygningsloven 
om at administrasjonens innstilling skal oversendes søker før dispensasjonssøknaden blir 
endelig behandlet i Plan- og teknikkutvalget. Søknaden ble ansett for å være tilstrekkelig 
opplyst før vedtaket ble fattet.  
 
Klager 
Klager viser til at kommunens lange saksbehandlingstid er kritikkverdig og at den helt klart 
har vært en belastning for tiltakshaver for hennes søster. 
 
Rådmannen 
Rådmannen beklager lang saksbehandlingstid i behandlingen av saken. Den lange 
saksbehandlingstiden skyldes både stor sakspågang og en privatrettslig avklaring av veirett 
med kommunens eiendomsavdeling. Det følger av plan- og bygningsloven § 27-4 at tomta 
skal være sikret lovlig atkomst ved tinglyst dokument før man blant annet kan opprette en 
ny eiendom. Det vises i denne sammenheng til plan- og bygningsloven § 23-4 der det står at 
ansvarlig søker er ansvarlig for at søknaden inneholder nødvendige opplysninger for at 
kommunen skal ta stilling til saken. 
 
En kan ikke se at kommunens lange saksbehandlingstid virket bestemmende inn på 
vedtakets innhold slik at vedtaket kan anses for å være ugyldig, jf. forvaltningsloven § 41. 
Vedtaket er basert på en konkret vurdering av om vilkårene for dispensasjon var oppfylt i i 
dette tilfellet, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.» 
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Rådmannens konklusjon 
Rådmannen anbefaler innstilling alternativ A: 
 
«Klagen tas ikke til følge. Vedtak 114/18 datert 21.08.2018 opprettholdes. 
 
Klagen kan ikke sees å tilføre nye momenter som tilsier en endret holdning til saken.» 
 
 
Grethe Marie Hagbø 
virksomhetsleder                                                  Zubair Ali Syed 
                                                                      avdelingsleder 
Dokumentet er elektronisk signert. 
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