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Kari Ottestad ønsker velkommen til møte i teams.  

 

Bakgrunn for møte: 

Planen ble 1. gangs behandlet i plan- og miljøutvalget 21.01.2020, Saksnr. 20/003. Planforslaget ble 
vedtatt lagt ut på høring. Ved høring og offentlig ettersyn ble det fremmet innsigelser fra Viken 
fylkeskommune, Statsforvalteren og Mattilsynet. Kommunen ønsker å presentere endringer, samt 
drøfte temaer som byggegrense, utnyttelsesgrad – antall hytter, forhold til dyrket mark, VA-plan mm. 
 

Gjennomgang 

Marker kommune redegjør for planen 
Viken og Spjudnes hytteområdene har vært under utvikling over lang tid. Viken hyttefelt har vært lagt 
ut som utbyggingsområde i Markers kommuneplan ved flere anledninger. Det ligger inne som 
utbyggingsområde i gjeldende kommuneplan (2005). Samfunnsplanen beskriver at det er bedre med 
fortetting i eksisterende områder enn å ta i bruk nye, derfor legges det til relativ sterk utnyttelse. 
Arbeidet med reguleringsplanen har pågått over mange år. 
 
 
Mjøsplan As går gjennom høringsuttalelsene og innsigelsene 
 
Tema: Vann og avløp 
Mattilsynet:  
Savner en helhetlig og overordnet VA-plan. Et lokalt utførende firma beskriver løsning for 
vannbehandlingsanlegg, men det er ikke tilstrekkelig. Materialet sier ingenting om kapasitet, 



råvannskvalitet og hvordan den påvirkes av avløp. Det er heller ikke vurdert hvordan et avløp vil kunne 
påvirke andre drikkevannsforsyninger fra Store Ale.  
Mattilsynet forventer en grundigere rapport med overordnet beskrivelse. Det er en klar nasjonal 
målsetning om flest mulig fellesanlegg. Mattilsynet er derfor kritisk til løsning med mange mindre 
anlegg. Store anlegg gir en større mulighet til å drifte dette mer profesjonelt. Må se på prosjektet som 
en helhet, utarbeide en VA-plan for hele området med bedre løsning samt en tydelig detaljbeskrivelse 
av bakgrunnen.  
 
Statsforvalteren: 
Det nye materialet gir ikke de svar som trengs. Må vite noe om langsiktig planlegging for hvordan 
avløp totalt sett skal håndteres. Må vurdere avløp etter forurensningsforskriften § 11-3 bokstav k om 
tettbebyggelse. Generelt kritisk til flere små anlegg, da det er mer hensiktsmessig med et stort anlegg. 
Stiller spørsmål om hvem som skal stå for dette anlegget, når det gjelder eierskap, drift og vedlikehold. 
Vass- og avløpsanleggslova bestemmer at kommunen skal eie alle nye anlegg, jf. § 1. Det åpnes for 
unntak i § 2 på visse vilkår, som gjelder for andelslag eid av brukere. Andre eierformer er ikke tillatt 
etter loven. Dersom det blir fire mindre anlegg som foreslått, må kommunen vurdere om det er 
hensiktsmessig for dem å eie fire mindre anlegg. Type anlegg vil også avgjøres av resipientmessige 
forhold, som ikke er tilstrekkelig beskrevet i det nye materialet.  
 
(Marker kommune: Mange av hytteeiendommene på Spjudnes har private renseanlegg, disse er 
forholdsvis nye.)  
 
Eierskapet er essensielt. Ønsker helhetlig VA-plan. Tettbebyggelsen som sådan får betydning. 
Kommunen skal sannsynligvis overta og eie avløpsanlegg, kan gjøre unntak, slik at anlegg kan eies i 
andelslag. Ønsker kommunen drifte/vedlikeholde 4 små anlegg? 
 
Marker kommune: Det er ikke planlagt ytterligere hyttebebyggelse i området.  
Grunneier redegjorde for planlagt løsning med ett felles vanninntak, og at eksisterende hytter også 
skal knyttes til renseanlegg. 
 
Viken fylkeskommune:  
Det ikke gjort noen utredninger ift. vannforskriften. Vurderingen er mangelfull, og eventuelle 
avbøtende tiltak må sikres i planen.  
 
Drøfting av innspillene/innsigelsene fra Viken fylkeskommune: 
100-metersbeltet til vassdrag 
For avklaring av byggegrense mot vassdraget har Viken fylkeskommune anbefalt rullering av 
kommuneplan. Kommunen svarer at dette ikke er aktuelt. Kommunen har foreslått byggegrense på 25 
meter, og det var dette VFK gav innsigelse til. 
Plankonsulent redegjorde for allmennhetens tilgang til strandsonen – forslagsstiller har vurdert at 
strandlinjen ikke er tilgjengelig langs vannet pga. bratt terreng – mange klipper. Turgåere bruker 
eksisterende veien i dag, og de synes ikke det er hensiktsmessig å legge opp til turstier langs vannet. 
For å bøte litt på det er det lagt til rette for 3 fellesområder på land langs vannet. Forslagsstiller mener 
at tiltaket ikke ødelegger noen adkomst til friområder. Det er ikke foreslått flere fellesområder enn i 
det planforslaget som ble lagt på høring. 
 
Fylkeskommunen registrerer at det er lagt nye tomter foran eksisterende hytter og mener at det Ikke 
er akseptabelt med nye hytter nærmere vannet enn i eksiterende situasjon. I 
kommuneplanrulleringene har man vært streng ift. vassdrag, og at ny bygging skal i all hovedsak skje 
lenger vekk fra vassdragene enn eksisterende hytter. Man er positiv til fortetting av eksisterende 
områder, men mener at det er viktig å ikke legge nye enheter i fremste rekke mot vassdraget. 
Landskapshensyn skal også ivaretas, og da også sett fra vassdraget og svensk side. 



 
Fylkeskommunen mener at det ikke skulle legges byggeformål utenfor byggegrense, da det kan åpne 
for uheldige mindre tiltak som bidrar til privatisering.  
 
Fylkeskommunen mener at omfanget av antall tomter må reduseres betraktelig. Foreløpig er det 
registrert reduksjon med 5 tomter (kun på øya). Forslagsstiller besvarer at det ønskes høy utnyttelse 
av området da områdene rundt hytteområdet er uberørte. Det er ikke så mye areal å spille på mellom 
vannet og langs veien, og derfor har man valgt å dytte på byggegrensen mot vannet. 
 
Ved varsel om oppstart var det 30 enheter, mens nå er det 81 enheter. Det blir et større avtrykk og 
større konflikter. Vår innsigelsene er basert på de 81 hyttene som var på høring. Det kan ikke 
redegjøres for hva som er endret etter innsigelsen ble gitt ut over: 
-reduksjon   av 5 enheter på øya 
-areal med dyrket mark i nord skal endre formål til LNF-jordbruk. Dette er foreløpig ikke vist på 
plankartet. 
 
VFK har forventninger i forhold til ytterligere reduksjon av antallet enheter. Dette ser ikke ut til å   
kunne bli løst i dette møtet.  
 
Kommunen vil ta en intern runde og konkludere med omfanget.  
 
Jordvern og nydyrking 
Statsforvalteren redegjorde for at man skal unngå å bygge ned dyrket mark. 0-visjon for nedbygging av 
dyrket mark bør legges til grunn i planleggingen. Ikke snakk om å vurdere avbøtende tiltak, fordi her 
går det an å bygge ut, uten å bygge ned dyrket mark. 
 
Viken fylkeskommune mener at tomtene nord for gården må tas ut. Kan ikke se at tomter er tatt ut i 
planmaterialet (på fastlandet) som er oversendt. For arealet sør for gården har VFK åpnet for at man 
kan vurdere rekkefølge for nydyrkning.  
 
Naturmangfold 
Statsforvalteren: 
Det er nå utarbeidet rapport på naturmangfold, men man ser ikke effekter av denne inn i 
planarbeidet. Når man planlegger i 100-meterbeltet så skal man ta særlig hensyn, jf. plan- og 
bygningsloven § 1-8. Statsforvalteren savner at kunnskapsgrunnlaget brukes i utforming av 
plankartet/planforslaget. Naturmangfold som følger bekker og grøfter er det generelt viktig å ta vare 
på. Viktig å tenke klimatilpasning og naturmangfold i sammenheng. 
 
NVE:  
Støtter Statsforvalterens innspill om bevaring av bekker og kantsoner og allmenne interesser langs 
vassdraget. Det ligger noen hyttetomter i aktsomhetsområder for flom, også under marin grense 
(aktsomhet i fht. skred). Dette må utredes som en del av reguleringsarbeidet.  
 
Mattilsynet: 
Tar gjerne et særmøte om hvordan dette kan gjøres mht. VA-plan.  
 
Oppsummering  

Det er ikke gjort noen endringer i plankartet ift byggegrense mot vann, eller dyrket mark (redegjort for 
intensjon om å endre formål på dyrket mark i nord).  
Regionalt planforum mener det ikke er mindre konflikter i revidert plan sammenlignet med 
planforslaget på høring.  



 
VFK minner også om at innsigelsen er gitt av Fylkesrådet, og at også revidert forslag må legges frem   
for politisk behandling. Vi må finne løsning på innsigelsene. Kommunen må gjerne melde saken inn til 
nytt regionalt planmøte etter evt. særmøte med ulike myndigheter. Det ønskes en ny drøfting av et 
revidert forslag.  
 
 
 

 

Diana Jervel Hansen 
Rådgiver 

 
 

  

 


