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Vedlegg 1: Skjema for arealinnspill til ny kommuneplan i Nes kommune 

 

Frist for innlevering av arealinnspill er 20. august 2021, samtidig med frist for generelle høringsuttalelser til planprogrammet.  

 Kontaktinformasjon  Fyll ut: 

Grunneiers kontaktinformasjon 
 (navn, adresse, e-post, telefon) 
  
 

  

  
Martin og Ola Volden Kristiansen.  
 
 
 
  

 Forslagstillers kontaktinformasjon* 
 (navn, adresse, e-post, telefon) 
 
* Fylles ut dersom grunneier ikke fremmer 
innspillet selv.  

Ola Volden Kristiansen  
917 66 328 / ola.v.k.fjell@gmail.com   
Trollåsveien 53 
0672 OSLO  
 
  

 Fakta om arealinnspillet Fyll ut og beskriv: 

  Aktuelle gårds- og bruksnummer 
 

Gnr. 194 bnr. 18  

Beskriv hva forslaget går ut på: 
  - Hva skal eiendommen(e) benyttes til 
  - Begrunnelse for dette forslaget 
 
 (Hvis bolig; beskriv type bolig, antall og 
adkomst til området) 
  
(Hvis næring; beskriv antatt type næring, 
omfang og adkomst til området)  
  

Innspill til fortetting til boligformål. To eneboliger på eiendommen, alternativt en 
tomannsbolig. Boligene skal tilpasses omgivelsene og strøkets karakter. Adkomst er 
illustrert på kartskisse.  
 
For nærmere begrunnelse se vedlagte brev fra Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co 
AS.  
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 Områdets størrelse (ca.) 4,8 daa.   
 
  

 

Vedlegg:  

Kartutsnitt* 
 

Aktuelt område må markeres på et kart som vedlegges innspillet 

* Kommunens kartportal kan gjerne benyttes: https://kommunekart.com/klient/nesak/kartportal  
 
 
 
Hvor skal arealinnspillet sendes? 
 
Skjemaet og kart kan sendes på epost: postmottak@nes.kommune.no 
 
Eller per brevpost til: 

Nes kommune 
Postboks 114 
2051 Årnes 

 

https://kommunekart.com/klient/nesak/kartportal
mailto:postmottak@nes.kommune.no


 

 

 

 

 

 

Nes kommune  

v/ Planavdelingen  

Postboks 114 

2151 Årnes  

 

e-post: postmottak@nes-ak.kommune.no  

 

 
 

Deres ref.: 20/13929                           Sarpsborg, 6. september 2021 
Vår ref.:  163800/13546 
Ansvarlig advokat: Sarah M. Didriksen             
 

 

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL – RULLERING AV NY KOMMUNEPLAN – 

EIENDOMMEN GNR.194 BNR.18, NES KOMMUNE  

 

Innledning.  

 

Vårt kontor er engasjert av Martin og Ola Volden Kristiansen i forbindelse med rullering 

av kommuneplanens arealdel og innspill til arealplanen. Frist for innsendelse av 

arealinnspill er forlenget til 10. september 2021.  

 

Kristiansen er hjemmelshaver til eiendommen gnr.194 bnr.18. Kommunen er fra 

tidligere saksprosesser kjent med eiendommens historikk og Kristiansens ønske om 

utvikling av byggemulighetene på tomta. Fra politisk hold er det ytret et ønske om at 

Kristiansen fremsetter et innspill om utvikling av den velegnede fortettingstomten i 

forbindelse med rulleringen av 2019-planen.    

 

Innspill – endring av arealformål fra LNF til boligformål.  

 

Eiendommen gnr.194 bnr.18 har en spesiell historie. Den ble utskilt av kommunen i 

1953 og opprettet som en selvstendig matrikkelenhet til «industrielt formål og 

boligbygging». Samlet har denne tomta en størrelse på ca. 7-8 daa. 

 

Deler av eiendommen ble senere solgt og lagt til gnr.194 bnr.9 (industri) og gnr.194 

bnr.6 (bolig) i henhold til skylddelingsforretning fra 1953.  

 

Brødrene Kristiansen overtok eiendommen i 1969. Det som gjenstår for dagens eiere er 

å utvikle tomta i henhold til skylddelingsforretningens klare rammer.  
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Side 2 av 3 
 

 

Det er ca. 4,8 daa som gjenstår til boligutvikling og dette arealet ligger på gnr.194  

bnr.18 sin hånd. Denne tomta har i alle år vært en boligtomt, og Kristiansen har blitt 

beskattet for en ubebygd boligtomt.     

 

I 1999 ble eiendommen omdisponert til et LNF-område uten at Kristiansen ble varslet på 

forhånd. Dette har Kristiansen først blitt kjent med etter egne undersøkelser i ettertid.  

 

For mine klienter kom endringen som en stor overraskelse. Etter Kristiansens 

vurderinger er det vanskelig å forstå hvorfor kommunen valgte en slik løsning for tomta 

den gang.  

 

Endringen av kommuneplanen innebar i realiteten at Kristiansen «mistet» eiendommens 

utviklingsmuligheter og verdien det ligger i det. Derfor ble det søkt om en dispensasjon 

fra planstatus i 2019. Formannskapet i Nes kommune innvilget slik dispensasjon, men 

etter behandling hos klageinstansen endte søknaden med avslag. Kristiansen er på 

denne bakgrunn derfor henvist til å gå veien om en planendring, eller en fornyet 

dispensasjonssøknad.  

 

Hovedbegrunnelsen for avslaget på dispensasjonssøknaden var i det vesentligste at 

innvilgelse ville tilsidesette hensynene bak LNF-formålet, ved siden av at det var risiko 

for at enkeltstående dispensasjoner ville kunne lede til uheldige presedensvirkninger 

innad i kommunen. Tiltaket egnet seg med andre ord - slik forvaltningen vurderte det -

ikke for dispensasjonsgodkjennelse, jf. pbl. § 19-2.  For Kristiansen oppleves 

standpunktet som ble tatt den gang som noe underlig, all den tid en tilsvarende sak ble 

godkjent av kommunen omtrent i samme tidsrom (gnr.150 bnr.9 i Seterstøavegen).  

 

Kristiansen opplevde derfor at søknaden var gjenstand for forskjellbehandling. Dette er 

tidligere formidlet til kommunen.     

 

Ved at det nå sendes et formelt innspill til endring av planstatus i forbindelse med 

rullering av kommuneplanen, vil tomta undergis en grundig vurdering/utredning og det 

vil bli sett på muligheter for endringer av planstatus (som i realiteten vil være en 

tilbakeføring til opprinnelig planstatus).    

 

Som redegjort for ovenfor, har saken en spesiell forhistorie som må tillegges stor vekt. 

Slik Kristiansen ser det er det ingen arealdisponeringshensyn som er til hinder for å 

legge denne tomta ut til boligformål igjen. Tvert imot er det flere hensyn som taler for.  

 

Jeg vil redegjøre for disse nedenfor:  

 

Tomtas egnethet.  

 

Den aktuelle eiendommen er allerede fradelt som en egen matrikkelenhet.  

 

 



 

Side 3 av 3 
 

 

Eiendommen/tomta er romslig (i underkant av 5 daa) og ligger med sin plassering inntil 

eksisterende Fylkesvei, med flere bebygde boligtomter i nærområdet. Til tomta er derfor 

både teknisk- og sosial infrastruktur allerede på plass. For det tekniske gjelder det vann, 

avløp, el-kraft, bredbånd og avkjørsel.  

 

Videre ligger tomta sentralt i forhold til kollektivtrafikk (ca. 500 m), skole, barnehage, 

idrettsplass, forsamlingslokale mm. Til Årnes kommunesenter er det kun 8 km.  

 

Slik Kristiansen ser det vil denne tomta være et attraktivt valg for mange og 

beliggenheten egner seg godt for fortetting. Tomta har både gode utsikts- og solforhold.   

 

På grunn av tomtas størrelse ligger det godt til rette for å bevare større grøntområder 

og ivareta områdets «landlige preg». Det vil ikke være behov for store inngrep for å 

kunne bebygge denne parsellen. Tomta er relativt flat, og avkjørsel er allerede fremført 

til tomta.   

 

Det er ingen landbrukshensyn, eller drift på omkringliggende gårder som vil bli vesentlig 

tilsidesatte ved en endring av planstatus i tråd med innspillet. På eiendommen er det 

ingen landbruksaktivitet, utover noe vedproduksjon. 

 

Avslutning.  

 

Ved ønske om flere opplysninger eller en felles befaring av eiendommen, kan  

Ola Volden Kristiansen kontaktes. Han treffes på 917 66 328.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS 

 

 

Sarah M. Didriksen 

advokat 

 

sarah@adv-bs.no 

 

Kopi klient 

  

 

 

Vedlegg:  

 

- Kart over eiendommen  

- Kopi av protokoller fra Formannskapets behandling av dispensasjon i 2019 
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Saksprotokoll i Formannskapet - 05.03.2019 
 
Formannskapets vedtak (9 stemmer): 
 
Klager gis medhold. Dette på bakgrunn av de historiske fakta som er framlagt i saken. 
 
 
Behandling: 
 
Forslag: 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-31 og plan- og bygningsloven § 1-9 gis ikke 
innkommet klage medhold. Det er ikke framholdt nye momenter til saken som skulle tilsi en 
realitetsbehandling og endring av avvisning av innkommet klage.  
 
Således opprettholdes administrativt vedtak av 27.09.2018.  
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig behandling. 

 
Representanten Odd Hagen fremmet følgende forslag på vegne av Nes Kristelig folkeparti: 
 

Klager gis medhold. Dette på bakgrunn av de historiske fakta som er framlagt i saken. 
 
Votering: 
 
Forslagene ble satt opp mot hverandre, og repr. Hagens forslag ble vedtatt med 9 mot 2 (1 AP, 1 
SP) stemmer. 
 



Saksprotokoll i Formannskapet - 21.05.2019 
 
Formannskapets innstilling (9 stemmer): 
 
Formannskapet opprettholder sitt vedtak i saken om tillatelse til boligbygging på 194/18. 
Klagen tas ikke til følge. 
  
Fordelene ansees større enn ulempene. Formannskapet er klar på at jordvern er en viktig sak, men 
av og til kan det gis dispensasjon. 
Gode grunner kan være. 
1. Arealet er i tidligere kommuneplan stått som industrielt formål/boligbygging. Nåværende eiere har 
ikke blitt varslet om statusendring i kommuneplan fra 1999 til LNF. Lovverket den gang sier noe om 
dette, da det får økonomiske endringer på et areal. 
2.Rådmannen skriver i sitt innlegg at det tidligere er fradelt boligtomter i dette området. Dette 
området ligger i forlengelsen av flere boliger her. 
3. Utkjøring fra tomten ligger i oversiktlig åpent lende. Det ligger offentlig vann og kloakk i 
tomtegrensen. 
4.Fotavtrykket på 2 boliger vil ligge på ca. 600 kvm. Det vil bli mye grønt areal igjen. Tomteområdet 
vil bli mye bedre enn dagens vedproduksjon viser. Denne driften er for øvrig lovlig anlagt. 
5.Det skrives at det ikke er G/S vei i nærheten. I Nes kommune ligger det meste av boliger i 
grendene uten G/S, da dette er lite utbygd i Nes. 
6.Eiere er blitt pålagt geoteknisk vurdering, og dette er utført med dertil kostnad, og med klar 
forståelse av bygging.         
7.Innsigelser fra nabogården faller, da denne tomten aldri vil bli solgt til nabo. Ved opparbeidelse, 
så vil faktisk nabo få mere lys på sin kornproduksjon. Randsonen til landbruket blir den samme. Nes 
kommune har masse hus som grenser til landbruksareal, uten nevneverdige problemer. 
8. Eiere har hatt denne oppført på selvangivelsen siden de overtok i 1970, hvor det står: Ubebygd 
tomt utenfor inntektsgivende aktivitet, Gnr/Bnr 194 /18 i Nes. Begge eiere med 50% hver. 
 
 
Behandling: 
 
Forslag: 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-31 og plan- og bygningsloven § 1-9 gis innkommet 
klage medhold.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges ikke dispensasjon for 
omdisponering fra LNF-formål til boligformål for eiendommen 194/18. 

 
Representanten Rune Tranum fremmet følgende forslag på vegne av seg selv, repr. Per Bøhn, 
ordføreren,  Nes Kristelig folkeparti og Nes Høyre: 
 

Formannskapet opprettholder sitt vedtak i saken om tillatelse til boligbygging på 194/18. 
Klagen tas ikke til følge. 
  
Fordelene ansees større enn ulempene. Formannskapet er klar på at jordvern er en viktig 
sak, men av og til kan det gis dispensasjon. 
Gode grunner kan være. 
1. Arealet er i tidligere kommuneplan stått som industrielt formål/boligbygging. Nåværende 
eiere har ikke blitt varslet om statusendring i kommuneplan fra 1999 til LNF. Lovverket den 
gang sier noe om dette, da det får økonomiske endringer på et areal. 
2.Rådmannen skriver i sitt innlegg at det tidligere er fradelt boligtomter i dette området. 
Dette området ligger i forlengelsen av flere boliger her. 
3. Utkjøring fra tomten ligger i oversiktlig åpent lende. Det ligger offentlig vann og kloakk i 
tomtegrensen. 



4.Fotavtrykket på 2 boliger vil ligge på ca. 600 kvm. Det vil bli mye grønt areal igjen. 
Tomteområdet vil bli mye bedre enn dagens vedproduksjon viser. Denne driften er for øvrig 
lovlig anlagt. 
5.Det skrives at det ikke er G/S vei i nærheten. I Nes kommune ligger det meste av boliger i 
grendene uten G/S, da dette er lite utbygd i Nes. 
6.Eiere er blitt pålagt geoteknisk vurdering, og dette er utført med dertil kostnad, og med klar 
forståelse av bygging.         
7.Innsigelser fra nabogården faller, da denne tomten aldri vil bli solgt til nabo. Ved 
opparbeidelse, så vil faktisk nabo få mere lys på sin kornproduksjon. Randsonen til 
landbruket blir den samme. Nes kommune har masse hus som grenser til landbruksareal, 
uten nevneverdige problemer. 
8. Eiere har hatt denne oppført på selvangivelsen siden de overtok i 1970, hvor det står: 
Ubebygd tomt utenfor inntektsgivende aktivitet, Gnr/Bnr 194 /18 i Nes. Begge eiere med 
50% hver. 

 
Votering: 
 
Repr. Tranums forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. Repr. Tranums forslag ble vedtatt 
med 9 mot 2 (1 SP, 1 AP) stemmer. 
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