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Klage på vedtak

Viser til vedlagt klage på vedtak om bevaring av husmannsstua på Øverheim.
Klage på dett e vedtaket ble oversendt Nes Kommune 3 mars 2021 og vi mott ok i ett erkant en telefon fra
kommunens kommunaldirektør der vi ble enige om at denne saken kunne behandles i forbindelse med
ferdigst illelse av reguleringsplanen.
Vedlagt følger en list e over vedlegg t il klage av 3. mars, vedleggene kan oversendes igjen hvis ønskelig.

Saken gjelder husmannsplassen Øverheim i forbindelse med vår regulering av området .
Innledningsvis vil vi berømme kommunen for Deres arbeider med planen for utnyttelse av kommunens
arealer, kulturminneplaner og øvrige kommuneplaner som sier noe om hvordan bygda skal utvikles, og
hva beboere og næringsliv skal forholde til. Dette kalles forutsigbarhet.

Vil derfor raskt referere:
• Vi ble i 2016 bedt om aavvent e regulering t il kult urminneplanen var ferdigbehandlet. Hva var

hensikt en med å påføre oss denne ut set t elsen hvis planen ikke skulle hensyntas, Se side  70  over
regist rerte kult urminner.

• Vi best ilte oppst art møte 7.10.2017 og opplyste i punkt. 2.8.2 at det ikke var
kult urminneregist rerte bygninger i området. Våre opplysninger var basert på det som var kjent
for oss gjennom nylig vedtatt kommunedelplan og kult urminner og kult urmiljøer av 21.11.2017

• Har også t idligere ett erspurt kommunens hjemmel til apalegge ist andsett ing av st ua, og viser t il
kapit el 19 i byggesaksforskriften.

• Skal det være mulig abygge ut området slik kommuneplanen forutsett er, og med den
ut nyt telsen som er forutsatt må husmannsst ua fj ernes fra området .

Det opplyses i saken at boligen var med i fo rarbeidene t il kult urminneplanen, men ikke tat t inn som
verneverdig, dette kan ikke bety annet at det ikke er ønskelig med verning av boligen.
Vi har t illit og forvent ninger t il at kommunens polit ikkere forholder seg t il vedtatt e kjente planer, og ikke
t il en intern list eføring som ikke er t ilgjengelig for all men heten.

Vedlegg:
1. Tidligere klage av 3. mars 2021.
2. Oversikt over t idligere oversendt e dokument er

Med vennlig hilsen
for Øvre Romerike Eiendom as

Trygve Johnsen
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Klage for formannskapsvedtak sak. 20/ 123 av 27. 10.2020.

Vi har to ganger etterlyst vedtaket fra dette møtet uten a fatilbakemelding. Vet ikke om dette er i
henhold til forvaltn ingsloven, men vi er nå i sluttfasen med utarbeidelse av reguleringsplanen for
alevere planen. Vedtaket har vi hentet ut fra kommunens politiske behandling så vi er kj ent medinnholdet.

Vi ønsker vedtaket endret slik som flertallet i hovedutvalget ga sin tilslutning til . Hvorfor vi
mener vedtaket må endres har vi redegjort for tidligere men vedlegger likevel et notat som viserhele saksgangen .

Vi ønsker husmannstua revet, men dersom det likevel er aktuelt for komm unen abevare stua
stiller vi den til kommunens disposisj on og er villige til å plassere den på kommunens eiendomgnr 169 bnr 117 ellr118.

Vedlegg: Notat

Med vennlig hilsen
for Øvre Romerike Eiendom as
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Vedlegg til nytt brev angående Øverheim/ Fjuk. datert 3.3.2021

NOTAT VEDR.:

Detalj reg ulering av B_ F6-8, Fj uk - krav om riving av be byggelsen på gn r. 169
bnr. 223, Øverheim

Øvre Romerike Eiendom AS har arbeidet med forberedelse av denne regulerings- og
utbyggingssaken  siden  2016. Bevaring  av  husmannsstuav erheimpagnr. 169 bnr,  223  har
ikke vært tema før det ble nevnt fra Nes kommunes side  i  oppstartmotet 23.10.2019. Via
etterskrift  til referatet fra oppstartmøtet til referat med etterskrift fra befaringen og møtet
om dette konkrete temaet 16.06.2020, har betydningen av vernet utviklet seg til 3 bl et
premiss for planutforming og valg av bebyggelse. For Øvre Romerike Eiendom AS framstår
dermed en eiendom med en bebyggelse som ikkeer nevnt i «Kommunedelplan for
kulturminner og kulturmilj e r  2017 - 2030»  med et ord, etter hvert som et objekt  av høy
verneverdi og styrende for konsept og økonomi ved hele utbyggingen. Dette kan Ikke dvre
Romerike Elendom AS akseptere.

I dette notatet redegjøres det for viktige trekk og momenter  i  saken:

24.10.2017  blir arealdelen  i  kommuneplanen for Nes vedtatt
21.11.201 blir <<Kommunedelplan for kulturminner og kulturmil je r  2017 - 2030»  vedtatt
18.06.2019 blir «Kommunedelplan for Arnes» vedtatt
03.09.2019  blir «Kommuneplan Nes kommune  2019 - 2030»  vedtatt.

Vern av husmannsstua Øverheim på gnr. 169 bnr. 223  var ikke nevnt i
kulturminnevernplanen, ikke belagt med hensynssone i arealdelen til kommuneplanen og
heller ikke påvist i kommunedelplanen for Årnes. For Øvre Romerike Eiendom AS som hadde
inngått kontrakter I forbindelse med forberedelsen av utbygging av kommuneplanens
omrader B_F6-8 paFjuk, var det dermed ingen grunn til å regne med vanskeligheter av denarten som nahar oppst&tt,

07,10.2019  sendte Norconsult på vegne av Øvre Romerike Eiendom AS bestilling av
oppstartmøte og ga I denne en meget grundig  12-siders orientering om alle forhold av
betydning  for  reguleringssaken. Det sies naturlig nok i orienteringens Pkt. 2.8
Kulturminner/Pkt. 2.8.2 -  2.8.3  Kulturmi nneregistrerte bygninger: «Det er ikke reg istrert slikbebyggelse i omrddet. »

23.10. 2019 avholdtes oppstartmote i Nes kommune iht. «Forskrift om behandlin g av private
forslag til detalj regulering etter plan- og bygningsloven» (i kraft fra 01.01.2018). F a dette
møtet står det i kommunens første referat under pkt. Kulturminner/verneverdige bygninger
folgende: «MS besknives. Kommunen opplyser at det er en husmannsstue med
2evaringsverdi innenfor p lanomrddet. Kommunen signaliserte at verneverdige bygninger oo
ev. krav i reguleringsplanen ville undersøkes nærmere».

Ved et omfattende sakaltetterskri ft til dette punkte t i referatet plusser kommunen 8 en
rekke opplysninger om de to husmannsplassene Overheim gnr.  169 bnr. 223 og om Nerheim
gnr. 169 bnr.  255. Begge blir opplystavaere i SEFRA K-registere t,  den førstnevnte med høy
verneverdi den andre med middels verneverdi - dette på tross av at ingen av dem inngår
som verneverdige i Nes kommunes kulturtninnevernplan. I etterskriftet gis det opplysninger
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om bygningenes alder m.v., men ikke om standard. Plassen v erheim kreves sikret med
«hensynssone som Ivaretar stua med en tilhørende bestemmelse som hindrer rivning.
Vedlikeholdes/p8bygg kan till ates for 3 sikre at  bygningen blir tatt vare pd, men dette mg
gj øres p.i en mdte som ikke reduserer verneverdien».  På eiendommen Nerheim skal tunet
bevares med hensynssoneog tilhorende bestemmelse. Denne eiendommen inngår Ikke ;
Øvre Romerike Eiendom AS' grunnerverv.

I «Forskri ft om behandling av private forslag til detaljre gulering  etter plan- og
bygningsloven» settes det klare krav til gjennomføring av oppstartmøter og føring av referat,
Jf.55 2 0g 3. Det heter I § 2 andre fedd: «I oppstartmøtet skal alle temaer som er
nodvendige for 8 klargjore forutsetningene for det videre planarbeidet og utformingen av det
endelige planforslaget behandles».  I Nes kommunes referat fra oppstartmøtet er det en fang
rekke såkalte  etterskrifter,  det er m.a.o. p mange punkter føyd til forhold/opplysninger som
ikke kom fram  i oppstartmøtet og som dermed heller ikke lot seg diskutere over bordet.

I forskrift ens $ 3 andre ledd heter det bl. a.; «Referatet skal inneholde opplysninger om de
temaene som ble drottet i motet, avklaringer og konklusj oner det ble enighet om, vesentlige
punkter det er uenighet om og punkter som gj enstAr Aavklare.» I  dette tilfelle ble Øvre
Romerike Eiendom AS' representanter i møtet som nevnt avskåret fra å avklare forhold det
åpenbart var og er uenighet om. Dette ettersom det kun ble overfladisk nevnt  i
motet/referatet, men grundig omtalt med klare krav i etterskriftet. Vi tør ikke uten videre
hevde at praksisen med omfattende  etterskrirt er er  i direkte i strid med forskri ften,  men 4et
kan trygt sies at Nes kommunes praksis er svert uheldig. Praksisen fratar tiltakshaver
muligheten til 8 samtale om/diskutere fiere aktuelle forhold slik forskrift en krever . I dette
tilfellet tydeliggjøres nettopp overnevnte, ikk e minst ut fra at tiltakshaver hadde gj ort et
meget grundig forarbeid  i sitt 12 siders planinit iativ og der omtalt bl.a. at det ikke fante s
verneverdig bebyggelse i planområdet.

28.11.2019 varslet Norconsult oppstart  av  reguleringsarbeidet på vegne av tiltakshaver. Viken
fylkeskommune ga sitt in nspill i brev av 10.01.2020 og uttalte under punktet  Nyere tidskulturminner  følgende:

Omradeter ikke befart. Uttalelsen gis pA grunnlag av arkivmateriale. Med hensyn til nyere
tids kultur inn er har vi vurdert at planarbeidet ikke i vesentlig grad tilsidesetter nasj onale
eller regionale kulturminnehensyn som fylkeskommunen er satt til A ivareta. PJ bakgrunn av
dette har vi ingen merknader tl tilta ket. V oppfordrer likevel kommunen til 8 vurdere
eventuell lokal kulturmi nn everdi,

P8 eiendommen 169/ 255 fmner vi husmannsplassen Skomakerstuen og pJ 169/ 223 plassen
Overheim. Hovedbygningenp begge brukene er SEFRAK-registrert. PA Skomakerstuen er i
tll egg driftsbygningen (ikk e registrert) i behold, menher har den Ill e husmannsstuen rg ee
tily gg p8 1980-tallet som er dobbelt s8 stort som det opprinn elige huset. Varanbefalino er
at plassene beholdessom en historisk forankring og milj øskapende element I omrAdet og
reguleres med en hensynssone H-570 bevaring av kulturmilja. Hensynssone bar etter g 4
syn omfatte hele 169/ 255 {Skomakerstuen} og hovedhuset p8 Overheim. Vioverlater en
naermere vurdering til kommunen.

Viken fylkeskommune ga som det framgår  en  anbefaling og  overlot til kommunen og gjøre
en nærmere vurdering. Det var ingen andre instanser, velforeninger erter privatpersoner som
reiste spørsmål omkring mulig vern av husmannsstuene ved varslingen.

På bakgrunn av den usikkerheten som var skapt omkring husmannsstua 0 verheim og
vanskelighetene med å kombinere en bevaring med anleggelse av adkomstveg til området
og plangrep  for øvrig, ønsket forslagsstiller og konsulent et dialogmøte og befaring iplanområdet med Nes kommune.
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16.06.2020  ble det holdt en befaring med etterfølgende møte der representanter fra Nes
kommune og tiltakshaver deltok, På dette tidspunktet hadde Norconsult gått videre  i  sin
planlegging med sikte på å få t ilpasset vegsystemet de nødvendige hensyn t il terrenget og
bebyggelsen I de enkelte delområdene.Det var åpenbart at plassen Øverheim på gnr. 169
bnr. 223 vill e komme i konflikt med samlevegen som skal betjene området som helhet. Den
vil måtte gå tett på husmannsstua på Øverheim i en skj æring som fratar huset og miljøet
verdi som bevarin gsobjekt. (I parentes nevnes at plassen v erheim ligger sentralt I
planområdet, den har stått ubebodd og bærer preg av noe forfall. Nerhei m er bebodd og kan
bevares i planomradets ytterkant) . Det vil føre for langt å gj engi det som ble nevnt fra begge.
hold, men rddmannen - saksbehandlerne omtalte kommunens syn som rådmannens syn -
holdt fast ved «at den bevaringsverdlge husmannsstua skal beholdes i forbindelse med den
planlagt e utbyggingen, men er p en for disk usjon om 8 f tt e den innenfor p lanomr#deb»,
Forslagsstiller ble bedt om 8 sende kommunen noen enkle forslag basert på den nye
planskissen og som Viser hvordan det vil komme t il å bli om husmannsstua blir stående på
samme sted,  og  ved en eventuell flytting innenfor planområdet. Dette skulle så rådmannen
ta opptil diskusj on  og vurdering ved planavdelingen.

Også her fulgte det med referatet etterskrift der  rådmannen ba om alternativer for å oppnå
ønsket utnyttingsgrad med «ulik e boligtypologier som moderne townhouse eller mindre
leilighetsbygg I opp til .3 etasj er der terrenget tll ater det, i till egg til omr8der med hus og
rekkehus. Det vilkunne frigj øre areal slik at andre deler avplanomrJdet blir mindre tett, og
gjøre det mulig d beholde husmannsstua der den stJr i terrenget i dag».
Ved denne anledningen fikk t iltakshavermulighet til å kommentere både referatet og
etterskrittet og sa da bl.a. fl g ende:  «Viser ikke at denne husmannsplassen vil fremst som
et godt og naturllig element nettopp pa grunn av den avgraving som vil skj e rundt, og de
Kjoreveger som vil komme tett innp& huset. Hva vil da den totale verneverdlien vaere2»
Rådmannens kommentarer og svar var bl.a.: «H usmannsstua ligger innenfor planomrddet og
det er opp til forslagstill er l ose bevaring av dennepd en god mdte. Det er uttalt fra
forslagstiller at husmannsstua vil fremst8 som et fremmedelement innenfor p lanomrddet, Det
er radmannens mening at den bor ses p? som et premiss for omrddet, og dermed loses ved
d tilpasse omrddet tit husmannsstua» og videre:  «Det er opp  til  forslagsstill er  8  fmne en o
løsning for p lanomrJdet som ivaretar husmannsstua og verneverdien. Hvis bygningens
verneverdi reduseres p8 gr unn av avgraving bor det ses pJ andre løsninger for omrJdet. »

Det kan være mer akommentere t il det som er anført fra rådmannens representanter
gj ennom møter, for så vidt også til en del momenter beskrevet i saksframlegget til
formannskapet. Dette vil Imidlertid føre for langt og neppe tjene til ytterligere avklaringer.

Formannskapets vedtak i sak  PS 20/ 123  av  27.10.2020  var:
Husmannsstua Ø verheim skal bevare5; men kan flyttes innenfor eller utenfor
planomr det. B8ygni ngen skal p lasseres slik at verneverdienivaretas. Bygningen sikr esp8
nY plassering gjennom hensynssone c) bevaring kulturmiljo. Flytting og ist andsettin9
sikr esgjennom rekkefolgebestemme lser.

Øvre Romerike Eiendom AS finner grunn til å beklage saksgangen og Formannskapets
vedtak om bevaring av husmannsstua Øverheim med bakgrunn i følgende oppsummering:

- Ut fra tilgj engelig e dokumenter, blant annet «Kommunedelpl a n for kulturminner og
kulturmiljøer» vedtatt  21.11.2017  og kommuneplanens arealdel inngikk Øvre Romerike
Eiendom ASavtaler med grunneiere om erverv og utbygging av arealene innenforforutsatt planavgrensing
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-  Vern av husmannsstua D0verheim var ikke nevnt i noen sammenheng, heller ikke i de
oversiktene over verneobj ekter i Nes som fulgte den vedtatte kulturminn evernplanen

- Fra vaere et verneobj ekt som barevar kj ent for administrasj onen i Nes kommune, har
husmannsstuas betydning «vokst» fra oppstartmøtet, t il å bli et obj ekt foreslått som
premiss for utnyttelsen av hele området. Ikke bare for vegtraseer, men ogsåfor
utnyttelsen av annen utnyttelse av eiendommene, t ilpassing av hustyper (med
eksempelvis ulike bygningstypologier som moderne townhouse, mindre leili ghetsbygg i
opptil 3 etasjer. ... ) osv.

- Kommunens praksis med etterskrifter t il referater fra møter - en praksis som i realiteten
fratar tiltakshaver en reell og forskriftsmessig kommunikasj on - har bidratt t il å forlenge
prosessen i tid og gjwre den usikker

- Husmannsstua Øverheim kan ikke bevares på det stedet den står og samtidig muliggjøre
bygging av en sikker og faglig forsvarlig samleveg fra Øvre Hagaveg t il området . En veg
som også skal betjene utfartsomradep Fj uk.

- Det kan ikke ses å være noe egnet sted innenfor planområdet der husmannsstua kan
tjene sin hensikt som et referanseobj ekt og heller ikke som en integrert del av et
friområde eller en lekeplass

- Det reises tvil om hvorvidt det er hj emmel for å påføre t iltakshaver og  i  sin tur
huskjo perne/beboerne de pliktene og kostnadene som rådmannens premisser og
Formannskapets vedtak kan komme til å innebære

- Øvre Romerike Eiendom as ønsker husmannstua revet, noe som hovedutvalget for
teknisk, næring og kultur ga sin tilslutning  til.  Dersom det likevel blir aktuelt å ta vare på
husmannsstua, må det i t ilfelle skje for kommunens regning gj ennom en regulering i
kommunens regi. Øvre Romerike Eiendom as stiller da husmannstua til kommunens
disposisj on og plasserer den på kommunens eiendom 169/ 118 eller 117

Med hilsen

erike
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Oversikt over husmannst ua og saksdokumenter

1. Ut gangspun ktet er vedtaket i kommuneplanen., Konsent rert småhusbebyggelse.

Dett e er bindene og kan ikke fravikes. Ingen opplysninger om at det er bygninger som

skal vernes eller ist andsett es.

2. Oppstart møte 19 mai 2016. Reguleres iht kommuneplanens best emmelser.

Beskrevet ant all boliger og annet . Ingen eksist erende bo liger skal ivaret as.

3. Kommuneplanen skal inneholde opplysninger som er relevant e for området og er

bindene for nye t ilt ak.

4. Formålet med kommuneplan for kulturminner og milj øer er a legge t i l rett e for enkel

forvalt ning og form idling av kult,urminner osv. Planen skal bidra t il at vikt ige

kulturminner ivaret as. Det er aanmerke at husmannst ua ikke er vikt ig kult urminne

da den ikke er innt att i planen. Dett e kan ikke leses på annen måt e enn at st ua kan
fjernes.

5. Helhet lig bo ligpolit ikk: Reguleringsplan og kommuneplan er j uridisk bindene når det

gjelder arealdisponeringen, Reguleringsplanen skal være en mer det aljert beskrivelse

av ut nytt elsen men arealplanen er bindene. Også for kommunen.

6. Husmannst ua dukket fra ingent ing i et nytt oppstart møt e med kommunen

23.10.2019. Og at kommunen ville undersøke , eventuelle krav i reguler ingsplanen
vil le unders kes6

7. Viken overlat er t il kommunen og vurdere lokal verneverdi.

8. Ulike boligt ypologier t ownho use et c. Dett e er brudd på best emmelsene i

kommuneplanen.

9. Det er opp t il forslagst iller og fi nne løsninger

10. Flytt ing og ist andsett ing: Hvilke hj emmel har kommunen t i l å pålegge ist andsett ing

11. Til polit ikere. Husmannst ua er ikke regist rert i noen dokumenter som er t i lgjengelig

for allmenhet en. Side 2 . Vi fi kk beskj ed om aavvent e planen t il andre planer var

vedt att . Les kult urminneplan et c. Ingen premisser er endret . Ikke noe vern av st ua.

12. Anmodning av saksutskrift .

13. Klage på vedt ak.

14. Vedlegg t il klage

15. Arealplanen er bindene.

16. Best emmelser i reguleringsplanen. Vi framfører at det er et ulov lig rekkefølgekrav slik

det nå er ønske om: At den må set tes ist and, flytt es et c. før det i t illatelse t il noen

arbeider.

Vårt ut gangspunkt er ikke endret. St ua er ikke fredet iht , vedt att e planen, ikke opplyst i

arealplanen, eller i kommuneplanen der det er beskrevet hva område skal benytt es t il.

Heller ikke t att i plan for ku lt urminner et c.


