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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
Arkivsak: 06/343  
 
Reguleringsplan – Botten - Gnr. 130 bnr. 4 
 
Saksbehandler:  Eva Karina Johansen Riiser Arkiv: PLID BOTTEN  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 3/11 Kommunestyret 29.03.2011 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Reguleringsplan med plankart datert 12.06.08, revidert 28.01.09, bestemmelser datert 
29.01.09, og tilhørende planbeskrivelse datert 12.06.08, revidert 28.01.09 egengodkjennes i 
samsvar med Plan- og bygningslov av 1985 § 27-2.  
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Behandling i kommunestyret: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i kommunestyre: 
Reguleringsplan med plankart datert 12.06.08, revidert 28.01.09, bestemmelser datert 
29.01.09, og tilhørende planbeskrivelse datert 12.06.08, revidert 28.01.09 egengodkjennes i 
samsvar med Plan- og bygningslov av 1985 § 27-2.  
 
 
Sammendrag: 
Planforslaget omfatter totalt ca 285 daa på gbnr 130/4. Planområdet følger eiendomsgrensen 
til gbnr 130/4, og har ellers sin vestlige avgrensning mot Bottenvika (Øymarksjøen). Området 
er i Kommuneplan for Marker kommune 2005-2016 avsatt til LNF-område 4: byggeforbud, 
men kommunen stilte seg positiv til å la tiltakshaver fremme saken politisk i stedet for å vente 
på ny rullering av kommuneplanen.  
Hovedformålet med planen og bestemmelsene er å fastlegge utnyttelsen av eiendommen med 
hensyn til fordeling av arealer til område for fritidsbebyggelse, friluftsområder, private veger, 
landbruksarealer, m.m. 
Plankart med bestemmelser var oppe til 1.gangs behandling 09.09.08, og lå ute til offentlig 
ettersyn i perioden 10.10.08 til 14.11.08. Det kom inn 12 uttalelser, hvorav 6 var fra private. 
På bakgrunn av uttalelsene ble det foreslått noen endringer i planen. Endringene gjaldt i 
hovedsak oppklaring av forholdet til allerede eksisterende plan ”Villmarksenter Botten”, og 
fjerning av elementer som skapte innsigelser fra fylkesmyndighetene.  
 
 
 
 
Bakgrunn: 
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Marker kommune har to store, flotte sjøer som gir gode muligheter for innbydende 
hytteområder. Det er mange grunneiere langs sjøene som har muligheter og lyst til å legge ut 
til hytter, og dette skaper positive ringvirkninger for kommunen.  
 
Saken gjelder: 
Forslag til reguleringsplan for hyttefelt Botten. Planen ble i sin tid fremmet som 
reguleringsplan etter plan- og bygningsloven av 1985 § 30, dvs. private reguleringsplaner. 
Forslagsstiller var Norgeshus AS, på vegne av grunneier Tor Helge Gunneng. 
 
Det faste utvalg for plansaker innstiller overfor Kommunestryet som fatter endelig 
reguleringsvedtak i samsvar med plan- og bygningsloven av 1985 § 27-2. 
 
 
Planprosess: 
Offentlig ettersyn ble varslet med brev til grunneiere (og annonse i Smaalenenes Avis) datert 
10.10.08. Frist for uttalelse var 14.11.08. kommunen mottok 12 uttalelser.  
 
Det vises til sak 64/08 for ytterligere saksopplysninger om planforslaget.  
 
Planen ble egengodkjent i kommunestyret 31.03.09, men grunnet en saksbehandlingsfeil ble 
ikke dette vedtaket gyldig. Østfold fylkeskommune hadde ikke frafalt sin innsigelse skriftlig, 
da kan heller ikke kommunen egengodkjenne planen.  
Revidert plankart, beskrivelse og bestemmelser ble oversendt Fylkeskommunen i brev datert 
første gang 30.07.10, andre gang datert 18.10.10 og siste gang datert 06.12.10.  
Vi fikk ikke svar på de to første henvendelsene, men etter siste brev datert 06.12.10 trakk 
Fylkeskommunen sin innsigelse i brev datert 08.12.10. 
Planen kan derfor nå egengodkjennes.  
 
 
Vurdering: 
Fylkeskommunen og fylkesmannen hadde begge merknader når det gjaldt masseuttaket som 
var planlagt i området. Fylkeskommunen hadde innsigelse på at det ikke var utført en 
konsekvensutredning, og fylkesmannen forutsatte at en driftsplan for masseuttaket måtte 
inneholde en rehabiliteringsplan. Det ble, på bakgrunn av disse merknadene bestemt at 
masseuttaket skulle tas ut av planen. Massene til opparbeiding av tomtene kan heller skaffes 
på andre måter. Det var aldri meningen at det skulle være et stort masseuttak, og derfor så 
man liten hensikt i å gjøre jobben med å utarbeide en konsekvensutredning, og tar heller hele 
masseuttaket ut av planen.  
 
Fylkesmyndighetene etterlyste også klarhet i om den eksisterende planen for Villmarksenter 
Botten skulle oppheves og innlemmes i den nye planen. Dette ble løst ved at 
reguleringsplanen for Villmarksenter Botten ble tatt ut av planen. Planbegrensningen for 
hyttefelt Botten vil gå i grensen til reguleringsplanen for Villmarksenter Botten, og det blir 
tatt inn i bestemmelsene at eksisterende reguleringsplan for Villmarksenter Botten skal gjelde. 
 
Naboer ytret ønske om fartsbegrensninger på båttrafikken i Bottenvika, men dette er et 
forhold som ikke kan løses gjennom en reguleringsplan. Dette er heller noe som bør vurderes 
under neste rullering av kommuneplanen for Marker kommune.  
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Mange naboer etterlyste også avklaring på finansiering, vedlikehold, og lignende på veien inn 
til området. Reguleringsplan etter plan- og bygningsloven styrer ikke forhold knyttet til 
finansiering og vedlikehold av planlagte tiltak, dette må løses i en privat avtale.  
 
Det foreslås innarbeidet bestemmelser over småbåtanlegget, at det ikke skal legges opp til 
arealer for vinteropplag av båter, men at disse forutsettes fjernet utenfor båtsesongen.  
 
Fylkeskommunen hadde innsigelse på parkeringsplass i vannkanten i Øymarksjøen, som er en 
del av Haldenvassdraget. De anbefalte å heller legge parkeringsplassen nord for veien mot 
Gjøsbu, i området ved F1. Anbefalingen fra fylkeskommunen ble fulgt, og ny plassering av 
parkeringsplass ble tegnet inn på plankartet.  
 
Fylkeskommunen hadde som faglig råd at antallet hytter reduseres. Dette etterfølges ikke 
ettersom kommunen anser antallet til ikke å bli en ekstra belastning på området. Det nye 
hyttefetet vil i hovedsak bestå av to klynger, begge klyngene vil ligge i tilknytning til allerede 
eksisterende hytter i området. Det var i utgangspunktet planlagt flere hytter, men antallet er 
redusert, og hytter har fått endret plassering for å minske eksponeringen fra vannet.  
Konklusjon: 
Fylkeskommunen har i brev datert 08.12.10 trukket sin innsigelse, og det anbefales at 
planforslaget med endringer etter offentlig ettersyn egengodkjennes i samsvar med plan- og 
bygningsloven av 1985 § 27-2. 
 
 
Vedlegg: 
Planbeskrivelse datert 12.06.08, revidert 28.01.09  
Reguleringsbestemmelser datert 29.01.09 
Plankart datert 12.06.08, revidert 28.01.09 
 
 
 
 
 
Utskrift: Eva Karina Johansen Riiser følger opp og effekturerer vedtaket. 
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