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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
Arkivsak: 07/741  
 
Privat reguleringsplan for Ytterbøl hytteområde 
Del av gnr. 126, bnr. 5 
 
Saksbehandler:  Eva Karina Johansen Riiser Arkiv: PLID YTTERBØL  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 57/10 Kommunestyret 28.09.2010 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Reguleringsplan med plankart datert 30.07.08, sist revidert 27.04.09, bestemmelser datert 
30.07.08, revidert 08.04.09, sist revidert 23.04.10, og tilhørende planbeskrivelse datert 
30.07.08, sist revidert 23.04.10 egengodkjennes i samsvar med Plan- og bygningslov av 1985 
§ 27-2. Det forutsettes at det foreligger en gyldig utslippstillatelse før utbygging av Ytterbøl 
hytteområde kan påbegynnes. 
 
  
Kommunestyret  - 28.09.2010 sak 57/10 
 
Kommunestyrets behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i kommunestyret: 
Reguleringsplan med plankart datert 30.07.08, sist revidert 27.04.09, bestemmelser datert 
30.07.08, revidert 08.04.09, sist revidert 23.04.10, og tilhørende planbeskrivelse datert 
30.07.08, sist revidert 23.04.10 egengodkjennes i samsvar med Plan- og bygningslov av 1985 
§ 27-2. Det forutsettes at det foreligger en gyldig utslippstillatelse før utbygging av Ytterbøl 
hytteområde kan påbegynnes. 
 
 
 
Sammendrag: 
Planområdets størrelse er på ca 400 daa, og ligger på eiendommen Ytterbøl (gbnr 126/5) i 
Øymark mellom riksvei 21 og Øymarksjøen (Haldenvassdraget). Reguleringsplanen er 
utarbeidet av Plan og Miljø v/ Svein Syversen på oppdrag for grunneier Kjetil Horpestad. 
  
Hovedformålet med planen og bestemmelsene er å legge til rette for utbygging av inntil 31 
nye hyttetomter og inntil 6 utleiehytter. Planen skal også tilrettelegge for allmenn ferdsel 
langs vassdraget og bryggeanlegg for de 37 nye hytteenhetene. Utbyggingen skal være som 
en tilleggsnæring til gårdsdriften.  
  
Plankart med bestemmelser og planbeskrivelse var opp til 1. gangs behandling 14.10.08, og lå 
ute til offentlig ettersyn i perioden 28.10.08 til 01.12.08. Det kom inn 4 uttalelser, fra Statens 
vegvesen, Østfold Fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold og Ytterbøl Senter. På bakgrunn 
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av uttalelsene foreslås det noen endringer i planen. Endringene gjelder i hovedsak å ta ut 
tomter som ligger innenfor 100 meterssonen. Endringene anses som mindre vesentlige, og det 
anbefales at plan- og miljøutvalget godkjenner planforslaget for endelig vedtak i 
kommunestyret, under visse forutsetninger. 
  
Det forelå innsigelser fra både Østfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold. Etter en 
befaring i området med representanter fra Marker kommune, Østfold Fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Østfold kunne fylkesmannen frafalle deler av sin innsigelse. Planen ble 
egengodkjent i kommunestyret 19.05.09. Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune 
hadde imidlertid ikke skriftlig trukket sine innsigelser. Kommunen kan da ikke godkjenne 
planen, og vedtaket er dermed ikke gyldig. Innsigelsene er nå trukket, og planen kan 
egengodkjennes. 
 
 
Bakgrunn: 
Saken gjelder:  
Forslag til reguleringsplan for Ytterbøl hytteområde. Planen har blitt fremmet som 
reguleringsplan etter plan- og bygningslovens § 30, dvs. private reguleringsplaner. 
Forslagsstiller er Plan og Miljø v/Svein Syversen, på vegne av grunneier Kjetil Horpestad. 
  
Opplysninger: 
Planforslaget omfatter hovedsakelig arealer på deler av gbnr. 126/5 i Marker kommune. 
Tiltakshaver er Kjetil Horpestad, og området ligger ved Ytterbøl senter, mellom riksvei 21 og 
Øymarksjøen (Haldenvassdraget). Planområdet er på ca 400 daa, og er i gjeldende 
kommuneplan avsatt som til dels fremtidig fritidsbebyggelse og til dels LNF-område 4: 
Byggeforbud.  
   
I forslag til reguleringsplan for Ytterbøl hytteområde er det beskrevet følgende 
reguleringsformål: 


- byggeområder 
o nye hytter 
o nye hytter for utleie 


- friområder 
o friområde; rekreasjon 
o friområde i sjø; badeområde 


- spesialområder 
o friluftsområde; turvei 
o friluftsområde i sjø 
o privat småbåtanlegg; brygge 
o privat vei (vei til Ytterbøl senter) 
o frisiktsone 


- landbruksområde 
o jord- og skogbruk 


- fellesområde 
o felles atkomst (vei frem til privat vei samt interne veier i hytteområdet) 
o felles parkering/gjesteparkering 


  
Planforslaget innbærer 37 hytter, fordelt på 6 utleiehytter og 31 selveier hytter.  
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Eksisterende natur i planområdet er hovedsakelig skog med noe dyrket mark i syd. Det er 
ingen kjente nøkkelbiotoper eller spesielle naturkvaliteter knyttet til biologisk mangfold i 
området, verken i sjøen eller på landsiden. Det forutsettes i planen at eksisterende 
trevegetasjon i størst mulig grad bevares.  
  
Planprosess: 
Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet i annonse i Smaalenenes Avis, og varslingsbrev 
ble sendt naboer og offentlige høringsinstanser i brev datert 25.06.2007. 
Offentlig ettersyn ble varslet med brev til grunneiere (og annonse i Smaalenene Avis) 28. 
oktober 2008, og frist for uttalelse var satt til 1. desember 2008. Østfold Fylkeskommune ga 
beskjed om at de kom til å bli forsinket med sin uttalelse.  
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Innkomne uttalelser: 
Avsender Innhold 
Østfold 
fylkeskommune, 
Regionalavdelingen, 
Planseksjonen, datert 
02.12.08  


- har innsigelse til bygging av hytter og parkeringsplasser i 100-
metersbeltet.  


- viser også til at dette er i strid med kommuneplanen 
- det er viktig at hyttene bak 100metersbeltet får lengst mulig 


avstand fra Øymarksjøen grunnet eksponering fra sjøen 
- kommer med et faglig råd om at antall hytter reduseres, at 


hyttene H1-H6 fjernes 
- bryggeanlegget bør reduseres til det som svarer til antall hytter 
- saken er forelagt fylkeskonservatoren, som uttaler at 


kulturminneinteressene i planene er ivaretatt 
  


Fylkesmannen i 
Østfold, datert 
19.11.08 


- de fremmer innsigelse mot hytter og p-plasser vest og nord for 
veien til Ytterbøl senter 


- faglig råd at hyttene H1-H6 tas ut av planen 
- faglig råd at småbåtanlegget vurderes redusert, og at utforming 


og dimensjonering styres av bestemmelser 
- faglig råd at bevaring og skjøtsel av vegetasjon mot vassdraget 


får oppmerksomhet og innarbeides i bestemmelsene 
- faglig råd at det lages reguleringsbestemmelser for arbeidet 


knyttet til den tekniske infrastrukturen 
- faglig råd at høydemåling reguleres i tråd med ”Grad av 


utnytting” og kommuneplanen 
- bestemmelsen i 2.1 må endres til; ”høyeste del av grunnmur skal 


ikke være mer enn 30 cm over eksisterende terreng” 
  


Statens vegvesen, 
datert 03.11.08 


- har ingen merknader til planforslaget 


Ytterbøl senter, datert 
30.11.08 


- ingen innvendinger mot selve planen 
- vil vurdere å stenge den private veien som fører til deres 


eiendom for allmenn trafikk hvis det blir økt press på deres 
badestrender 


- det skal være mulig å nyttiggjøre seg stranda, men skal bli 
vanskeligere å komme seg dit 


  
  
Etter befaring i området med representanter fra Marker kommune, Østfold Fylkeskommune 
og Fylkesmannen i Østfold onsdag 25. mars -09 fikk vi brev fra fylkesmannen at de frafaller 
av deler av innsigelsen. Brevet konkluderte med at de ”frafaller deler av vår innsigelse gitt i 
brev datert 19.11.08. Det gjelder p-plassen og utleiehyttene som ligger nord og vest for veien 
til Ytterbøl senter, men samtidig utenfor 100 metersbeltet langs sjøen. Det forutsettes at det 
etableres bestemmelser som sikrer forsvarlig skjøtsel av vegetasjonen i friluftsområdet i tråd 
med vår vurdering.  
Innsigelsen som gjelder p-plass og hytter innenfor 100metersbeltet opprettholdes”. 
  
Det vises til sak 72/08 for ytterligere saksopplysninger om planforslaget.  
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Planen ble egengodkjent i kommunestyret 19.05.09, men grunnet en saksbehandlingsfeil ble 
ikke dette vedtaket gyldig. Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune hadde ikke 
skriftlig trukket sine innsigelser, da kan heller ikke kommunen godkjenne planen.  
Revidert plankart, beskrivelse og bestemmelser ble oversendt Fylkesmannen i brev datert 
05.05.10 og fylkeskommunen i brev datert 15.06.10. 
Fylkesmannen trakk sin innsigelse i brev datert 14.06.10, og fylkeskommunen trakk sin 
innsigelse i brev datert 22.06.10. 
Planen kan nå egengodkjennes. 
 
Vurdering: 
Kommunen er positiv til et hyttefelt på Ytterbøl, da det allerede er eksisterende aktivitet i 
området på grunn av Ytterbølsenteret. 
  
Fylkeskommunen og fylkesmannen hadde innsigelse til utleiehyttene i 100 metersbeltet. I 
tillegg hadde fylkesmannen innsigelse til all bebyggelse vest og nord for veien til Ytterbøl 
senteret. Det ble vist til at dette ikke lå inne i kommuneplanen. Etter befaringen med 
fylkesmyndighetene onsdag 25. mars -09 var fylkesmannen villig til å frafalle innsigelsen på 
hyttene som lå utenfor 100 metersbeltet. På bakgrunn av disse innsigelse har hyttetomt for 
utleiehytter H 32-34 blitt tatt ut av planen, og parkering P2 flyttet.  
  
Fylkesmyndighetene kommer med faglig råd om redusere antall hytter og fjerne hyttetomtene 
H1 – H6. Dette etterfølges ikke, ettersom kommunen anser antallet til ikke å bli en ekstra 
belastning på området. Hyttetomtene H1 – H6 vil hovedsakelig ligge innenfor tangen hvor 
Ytterbøl senteret ligger, og eksponeringen fra sjøen vil derfor kun være fra sør. Rekken med 
hyttetomter H1 – H6 kunne vært litt vanskelig med tanke på kulturlandskapet, men 
jordbrukssjef mener at dette går greit. Hyttetomtene H1 og H2 ligger litt innenfor 100 
metersbeltet, men det forutsettes at en byggegrense blir tegnet inn i plankartet. Det er allerede 
tatt inn i bestemmelsene at bebyggelsen på tomt H1 og H2 skal trekkes utenfor 100 
metersbeltet.  
 
Ytterbøl senter har ingen innvendinger mot selve planen, annet enn at de vil vurdere en 
stenging av veien som fører til deres eiendom for å hindre allmenn trafikk hvis det blir økt 
press på deres strand. Hyttefeltet vil antakeligvis ikke føre til økt biltrafikk ned mot Ytterbøl 
senterets strand, da det vil bli opparbeidet parkeringsplasser for både hytteeiere, gjester og 
gjester på utleiehyttene nærmere riksvei 21. Det vil i tillegg bli muligheter for bading ved 
stranden nord for Ytterbøl senter.  
  
På bakgrunn av merknad om skjøtsel fra fylkesmannen blir det tatt inn en bestemmelse om 
skjøtsel av vegetasjon i landbruksområdene. Det vil også foreligge en enkel skjøtselsplan for 
området. Det skal foreligge en VA-plan i forbindelse med utformingen av søknad om 
utslippstillatelse. Denne skal ta stilling til plassering av vannverk og kloakkrenseanlegg, og 
type anlegg.  
  
Det anses som rett at alle har lik mulighet til båtplass. Antall båtplasser bør ha sammenheng 
med antall tomter for å sikre alle en mulighet for båtplass. Gjesteplasser kan være en stor 
fordel for å unngå at gjester benytter seg av andre hytteeieres plasser, og unngå unødvendig 
oppankring i friområdet og på badestrender. Å øke antall gjesteplasser fra 5 til 8 vil ikke 
endre området i særlig grad 
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Når det gjelder tillatt mønehøyde og gesimshøyde anses det som mest riktig for å unngå for 
høy synlig grunnmur, at det er et maksimumskrav til synlig grunnmurshøyde. Det vil si, i 
dette tilfellet 0,3 meter. Så tillatt maksimum gesims- og mønehøyde (henholdsvis 3 og 5 
meter) fastsettes i forhold til topp grunnmur.  
 
Konklusjon: 
Fylkesmyndighetene har i brev datert juni 2010 trukket sine innsigelser og det anbefales at 
planforslaget med endringer etter offentlig ettersyn egengodkjennes i samsvar med plan- og 
bygningslovens § 27-2.  
 
 
Vedlegg: 
Plankart, datert 30.07.08, sist revidert 27.04.09 
Planbeskrivelse, datert 30.07.08, sist revidert 23.04.10 
Reguleringsbestemmelser, datert 30.07.08, rev. 08.04.09, sist revidert 23.04.10 
Brev fra Fylkesmannen i Østfold, datert 14.06.10 
Brev fra Østfold fylkeskommune, datert 22.06.10 
 


 
 


 
 
 


Utskrift:  Eva Karina Johansen Riiser som effektuerer og følger opp vedtaket. 
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