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SØKNAD OM TILTAK  
Bjertnessjøvegen – 2013 NANNESTAD  
(G.nr.9 – B.nr. 20 – B.nr. 16  – B.nr. 17) 
-  Dispensasjon fra §  5.1 i kommuneplanen om byggeforbud i LNF område. 

-   Dispensasjon fra  § 2.18 i kommuneplanen om 100 m byggeforbudssone mot vassdrag. 

 

1. B e s k r i v e l s e  a v  t i l t a k 

Det søkes om å bebygge 3 private hyttetomter med en hytte pr tomt.I tillegg  bod. Det søkes i 

utgangspunktet om like hytter (vedlagt forslag). Det søkes om utedo eller tørrklosett.. 

Tørrklosett vil bety mindre utslipp . 

Søknad om tiltak inneholder også redgjørelser for hensyn i § 5.1 kommuneplanens 

bestemmelser Byggeforbud i LNF område og § 2.18 om byggeforbudssone mot sjø og 

vassdrag.(2.7) 

Nannestad kommune har skriftlig bekreftet hvilke hensyn det bør redgjøres for; 

 

− Miljø og Naturmangfold –  

− Friluftsliv –  

− Kulturminner –  

 

Søknaden innebærer også forslag om å styrke sikkerheten for hyttebeboere i området. Dette 

gjelder vedr bruk av  vann i Rotua. Forslag etablering av merket sti. 

Etablering av 30 m sikkerhetssone for en videre kartlegging av Miljø og naturmangforld. Det 

betyr å iverksette dokumenterte løsninger som en ROS analyse. Etter samråd med biolog har 

vi i første omgang valgt å sende søknad uten ROS analyse. Nannestad kommune krever ikke 

ROS analyse viser ref. korrespondanse. 

 

Tiltaket er innenfor et eksisterende  hyttefelt A som består av 11 regulerte hyttetomter der 5 av 

disse tomtene er bebygd. Det søkes altså om å bebygge 3 eksisterende hyttetomter på dette 

feltet som opprinnelig er regulerte hyttetomter. Felt B består av 6 hyttetomter og 4 er bebygd. 

Området som i ettertid har blitt regulert til LNF området , der 4 av 5 bebygde tomter i felt A 

ligger innenfor 100 m sikkerhetssone for vassdrag.  De eksisterende hyttefeltene har blitt 

etablert med reguleringsbestemmelser i 1968. I dag har de ingen gjeldende 
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reguleringsbestemmelser. Området klassifiseres som 220 LNF med spredt bebyggelse. I 

rikspolitiske retningslinjer for vern av vassdrag klasse 2 er hensynssonen fra Rotoa eller en 

tilsvarende strandlinje definert til 30 m.(Se nedenfor) 

Området er opprinnelig planlagt som hyttebebyggelse uten innlagt vann og avløp, samt 

parkering ved Bjertnessjøvegen. Det eksisterer i dag en traktorveg , 100 m. Sti må hytteeierne 

selv lage til tomtene.(Se forslag) I tillegg foreslåes en merket sti mellom Gb.nr 9-21 og 9-20 for 

å hente vann. 

De eksisterende hyttene har strøm, men private løsninger for avløp. 2 av hyttene på Felt A er i 

ferd med å forfalle.  

 

1.1. Sakshistorikk 

        Hyttefelt A – B 

 Hyttetomtene er kjøpt på lovlig vis som hyttetomter.( Se vedlegg F1) 

Disse hyttetomtene er regulert og stukket ut som hyttetomter. Alle tomtene har målebrev som 

kommunen har levert ut ved forespørsmål om søknad .. I 1983 skal disposisjonsplanen for felt 

A og felt B ha blitt godkjent. Området ble da også avklart. – Miljøverndepartementet skal ha 

uttalt seg vedr godkjennelse av disposisjonsplanen. Gb.nr.9.20 ble overtatt i 1997. og søkt om 

.Gb.nr.9.17 i 2005. Gb.nr.9.16 i 2006. Merknader fra Overing. Egil Engelstad ble rettet på og 

søknaden sendt inn på nytt i 2007. Søknaden hadde bl.a undertegnelse på nabovarsel fra alle 

naboene samt en undertegnet vegklausul.(Vedlegg F2 og F3) 

Det har blitt arbeidet med denne søknaden, ulike alternativer har blitt vurdert. Vedr. hensyn bak 

bestemmelsene så er disse redgjordt for nedenfor. Det er tatt med en sikkerhetssone for 

vassdrag nettopp for å ta hensyn til de rikspolitiske , fylkeskommunale og kommunale 

retningslinjer. (Se vedlegg D1 – Arealplan) 

Denne planen som det her søkes om er redusert i forhold til  plan lagt frem på tidligere møter 

i kommunen.  
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2. Redgjørelser 

 

2.1. R a m m e b e t i n g e l s e r. 

2.1.1.  Hytte :88m2 

2.1.2.  Bod :   24 m2 

2.1.3.  Gb.nr. 9/16  Tomteareal = 1819 m2( Målebrev 13.6.1985 Tinglyst Dagbokfør 8.12.1986) 

2.1.4.  Gb.nr. 9/17  Tomteareal = 2076 m2   ( Målebrev 13.6.1985 Tinglyst Dagbokfør 10.3.1989) 

2.1.5.  Gb.nr. 9/20  Tomteareal = 1914 m2    ( Målebrev 13.6.1985 Tinglyst Dagbokfør 10.3.1989) 

2.1.6.  U-grad - BYA :  Ca 5 -6,5 %  av tomtearealet 

2.1.7.  Gesimshøyde – 4 m 

2.1.8.  Mønehøyde – 6,7 m 

2.1.9.  Takvinkel 40 gr. – Saltak 

2.1.10. Uthus – Saltak eller pulttak 

Tabell 2.1 – Rammebetingelser  
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2.2. Oversiktsplaner  

2.2.1. Forslag til arealplan vedlagt 

Av hensyn til siste vedtatte kommuneplan er det i vedlagte arealplan tegnet inn en 

hensynssone for evnt.nærmere utredning. Denne sonen er en 30 m sone nær vassdrag 

som er i.h.t rikspolitiske retningslinjer kl.2. (Natur-og miljøhensyn) 

Natur og miljøhensyn bør også taes innenfor 100 m sonen.  

 

 

2.3.       Infrastruktur 

2.3.1.        Vann – Det vil ikke bli innlagt vann 

2.3.2.        Avløp – Utedo-tørrklosett 

2.3.3.       Overvann – Drenering i grunnen -  

2.3.4.       Strøm 

2.3.5.       Traktorveg-Sti til tomt  

2.3.6.       Det er ikke avsatt areal for parkering 

2.3.7.       Bebyggelse – Eksempel Reisverkshytter med utebod 

2.3.8.       Merket Sti for vannhenting 

2.3.9.       Avfall – Forslag – kommunal avfallsdunk 

 

 

2.4. Dispensasjon fra bestemmelsene; 

- §  5.1    i kommuneplanen om byggeforbud i LNF område og 

-      § 2.18   i kommuneplanen om 100 m byggeforbudssone mot vassdrag. 

P.b.l § 11-9 nr.1 gjelder områder avsatt til utbyggingsformål(eksisterende og planlagt). 

Samt utførelse av arbeid og tiltak som nevnt i Pbl § 20-1. Dette gjelder også for 100 meters 

belte for vassdrag. Iflg Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal det redgjøres for hensyn bak 

bestemmelsene(Vesentlig Pkt. 2.5) 
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2.5. Risiko og sårbarhetsvurderinger 

 

2.5.1. Sikkerhet mot naturpåkjenninger  

2.5.1.1.  Skader som følge av flom ansees mindre sannsynlig.  

 

2.5.2. ROS-analyse(Natur og miljø) 

2.5.2.1. Nannestad kommune har ikke pålagt noen ROS analyse 

 

2.5.3. Risiko for hyttebeboere 

2.5.3.1. Ved henting av vann i bekken – merket sti 

 

2.5.4.    Hensynssoner 

2.5.4.1. Miljø og Naturmangfold – 

Det er undersøkt slikt på kilder som; www.naturbase.no Miljødirektoratet – 

naturmangfold, Tiltaket er vurdert å få begrenset innvirkning på naturmangfoldet. Og 

det er til nå ikke registrert sjeldne arter.  

- Rikspolitiske retningslinjer 

Klasse 2 Retningslinjer for vassdragsbeltet i rikspolitiske virkemidler j.fr. 

kommuneplanens araldel. 

Vassdragsbelte med moderate inngrep i selve vannstrengen, og hvor 

nærområdene består av utmark, skogbruksområder og jordbruksområder med 

spredt bebyggelse. Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Inngrep 

som endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de områder 

som oppfattes som en del av vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep som 

enkeltvis eller i sum medfører endringer av en viss betydning i selve 

vannstrengen, bør unngås. Leveområder for truede plante- og dyrearter og 

mindre områder med store verneverdier bør gis særlig beskyttelse.  

Det er etablert 30 m sone inntil videre. Grunnen er sårbar for utslipp og hyttene vil 

derfor anlegges uten utslipp. Vi regner med at de 3 hyttene i gjennomsnitt blir brukt 

1-2 av 7 ukedager. Det betyr et begrenset utslipp av personekvivalenter i grunnen. 

Foreslår tørrklosett, ikke utedoløsning. 

- Dyre-og fugleliv; Anser at tiltaket ikke får store konsekvenser for dyre-og fuglelivet i 

området. Området er så vidt stort og tiltaket så begrenset at det ansees å få små 

innvirkninger på artsmangfoldet og virker heller ikke forstyrrende på utviklingen. 

- Plantelivet og bonitetDet er skrinn jord og blandingsskog med bl.a. gran,bjerk og osp. 

Det er ikke registrert sjeldne biotoper. Området er så vidt stort og tiltaket så begrenset 
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at det ansees å få små innvirkninger på artsmangfoldet og virker heller ikke 

forstyrrende på utviklingen. 

- Forurensning       Utlipp ikke tillatt. Grunnen har svært dårlig evne til å ta imot utslipp. 

Derfor ønsker vi primært tørrklosettløsning. 

2.5.4.2. Friluftsliv – Vedr. Friluftsliv; så skal jeg ikke hindre noen å gå over tomten. 

Det er et bra friluftsliv i området, men folk kjører til Sjonken. Ved å bedre 

sikkerheten for hyttefolket til å ferdes vil også trivselen bedres.  

2.5.4.3. Kulturminner  

              Ikke registrert kulturminner. 

               Har sett i  www.askeladden.no 

 

2.5.5. Konsekvensene for lokalsamfunnet og hjemmelshaverne 

Det får begrensede konsekvenser for lokalsamfunnet fra et natur og miljømessig 

synspunkt. De trenger ikke å frykte forurensing. Ornitologen trenger ikke frykte for 

artsmangfoldet(Er selv medlem i Ornitologisk forening)Det er positivt at det blir redgjordt 

for natur og miljø. Det er berikende for mennesker og alle individer at vi bryr oss om 

dette.Det vil styrke miljøet blant folket i hyttegrenda og vite at det er noen som tenker på 

deres sikkerhet og miljø. 

Det er bred interesse blant de eksisterende hytteeierne å ivareta området på en best 

mulig måte.  

Konklusjon 

Vi mener at de miljømessige konsekvensene av tiltaket i sin helhet er begrenset og at de  

ivaretar eller samsvarer med kommuneplanen og Rikspolitiske retningslinjer når det 

gjelder natur og miljø – friluftsliv og kulturminner. Vi mener tiltaket får begrensede 

konsekvenser for lokalsamfunnet. 
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3. Nabovarsling 

Følgende naboer er varslet 

1. G.nr.9-B.nr.12 _Geir Melby – Låkedalsveien 56                               2030 NANNESTAD 

2. G.nr.9-B.nr.19 – Kristin Solheim- Bjørnstadveien 63                      3070 SANDE I VESTFOLD 

3. G.nr.9-B.nr.19 – Nancy Voll Luster – Brennaveien 324                  8313    KLEPPSTAD 

4. G.nr.9-B.nr.15/8 – Peder Berg Larsen – Stålverkskroken 14A          0661 OSLO 

5. G.nr.9-B.nr.15/8 – Silje Århus Strømme – Stålverkskroken 14A          0661 OSLO 

6. G.nr.9-B.nr.21-Svein Are Enes – Schæffers gate 12 A                     0558 OSLO 

7. G.nr.9-B.nr.21-Jon Heive – Nordåssløyfa 35B                                   1251 OSLO 

8. G.nr.9-B.nr.21-Mads Heive – Thorvald Meyersgt. 49                     0555 OSLO 

9. G.nr.9-B.nr.21-Ellen Karin Larsen – Nordåssløyfa 35B     1251 OSLO 

Anmerkning 

Det er til nå kommet inn en anmerkninger på nabovarslingen. Det gjelder nr.1 Geir Melby. 

Han har sendt sin anmerkning til kommunen. Han eier området som er LNF.  

Kommentar til anmerkning 

Har tatt anmerking fra Geir Melby til etterretning ved å revidere arealplan. Han har tidligere 

ikke hatt mot veg.(Se Bilag F2).  

 

4. Søknad om ansvarsrett – Forslag til tiltaksklasser. 

4.1. Forslag til tiltaksklasser 

− SØK - Ansvarlig søker -      Tiltaksklasse 2. 

− PRO – Overordnet ansvar for prosjektering –   Tiltaksklasse 1. 

− UTF - Overordnet ansvar for utførelse -    Tiltaksklasse 1. 

4.2. Fagområder som søknaden berører 

− Ansvarlig Søker –       Tiltaksklasse 2 

− Prosjektering av Arkitektur -     Tiltaksklasse 1 

− Prosjektering av Utearrealer og landskapsutforming -  Tiltaksklasse 1 

− Oppmålingsteknisk prosjektering - Tiltaksklasse 1 

− Prosjektering av Bygningsfysikk –     Titaksklasse 1 

− Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet -    Tiltaksklasse 1 

− Utførelse       Tiltaksklasse 1 

 

4.3. Gjennomføringsplan – Sak10 § 5-3 

All prosjektering og utførelse for søknad om Igangsettelsestillatelse er nå gjennomført.  

Ønsker at kommunen vurderer søknaden på et faglig grunnlag. Det betyr at undertegnede 

ønsker at det er de faktiske forholdene som ligger til grunn og som evnt bør undersøkes 

nærmere. Spesielt er de topprettet en grønn-sone ned mot Rotua dersom det er ønske om 

nærmere undersøkelser. 
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B  I  L  A  G    
 
A. Søknad om tiltak       A 
- Nr. 5174 Søknad om tillatelse til tiltak     A1.1-2 
- Nr. 5175 Opplysninger om tiltakets ytre rammer.         A2.1-2 

B. Dispenasjon                       B 
- Følgebrev        B2.1-6 

C. Nabovarling       C  
- Nr. 5156 Gjenpart nabovarsel      C1.1-2 
- Rek - Nabovarsel                     C2 

D. Oversiktsplaner ,  bygning/eiendom     D 
- Forslag til arealplan       D1 

E. Tegninger - Foto       E 
- Plan                       E1 
- Plan Hems                      E2 
- Snitt         E3                                                        
- Fasade        E4 
- Fasade        E5 
- Fasade        E6 
- Fasade        E9 
- Plan Bod        E10 
- Fasade Bod        E11 
- Fasade Bod        E12 

F. Redgjørelser/Kart       F 
- Hensynssoner – Dette brev      B1 
- Nannestad kommune 1997      F1 
- Vegklausul        F2 
- Nabovarsling 2006       F3 

G. Ansvarsrett – Gjennomføringsplan    G 
- Nr. 5181-1 Søknad om ansvarsrett  SØK    -  Bockelie – Bygg as.  G1 
- Nr. 5181-1 Søknad om ansvarsrett  PRO     -  Bockelie – Bygg as.  G1 
- Nr. 5181-1 Søknad om ansvarsrett  PRO     -  Bockelie – Bygg as.  G1 
- Nr.5185 Gjennomføringsplan                     G2 
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