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KOMMUNEPLANENS AREALDEL – INNSPILL SØNSTERØDVEIEN 297, GBR 32/10 

 

Viser til kommuneplanens høringsdokumenter. 

I høringsutkast «Innkomne arealinnspill del 3» er det kommet ønske om at areaformål «bolig» 
benyttes på en tomt Gbr. 32/10, Sønsterødveien 297. 

Bakgrunnen for min henvendelse: 

 Opplysningene i innsendt henvendelse fra grunneier er upresise. 
 Det er sterkt ønskelig at helårsbebyggelsen henvender seg mot gårdstunet i sør, og at det 

avsettes en grønn og ubebygd sone mellom helårsbebyggelse og fritidsbebyggelse.  
 Det stilles spørsmål ved anvendelse av arealformål «bolig» på enkelttomter i 

kommuneplanens arealdel ? 

Det har vært flere søknader om boligbygging på fradelt tomt på Sønsterød, utformet av flere ulike 
tiltakshavere. Som hyttenaboer har vi opplevd liten grad av vilje til samarbeid og imøtekommelse av 
våre ønsker og behov fra de forskjellige tiltakshaverne. Festetomtene gir grunneier årvisse inntekter. 

Det ble godkjent en - 1 - bolig som dispensasjonssak i Våler kommune 15.09.2016, senere stadfestet 
av Fylkesmannen 15.11.2016. 

Det ble satt vilkår til rammetillatelsen: 

 Gbr. 32/10 og Gbr 32/11 skal sammenføyes til en eiendom, dvs. ett bolighus. 
 Vegetasjonsbeltet mellom garasje og eiendomsgrensen mot fritidsbebyggelse (nord) skal 

opprettholdes. 
 Reflekterende takmaterialer tillates ikke. 
 3 års tidsfrist for igangsettelse. 

Slik sett ble dispensasjonen godkjent og rammetillatelsen gitt 15.09.2016. Hyttenaboene fikk delvis 
medhold, og var komfortabel med løsningen. Hva som er grunnen til at prosjektet ikke er 
gjennomført er ukjent, men tilligger ikke hyttenaboenes uvilje. 

05.05.2021 kommer nytt nabovarsel, søknad om et fornyet prosjekt på Gbr 32/10 fra enda en ny 
tiltakshaver ! Nå er tomten sammenføyd til ett Gbr. i tråd med tidligere vilkår, pluss at tomten i 
tillegg er speilvendt (!!) og bebyggelsen henvender seg sørover mot gårdstunet og de andre 
helårsboligene på Sønsterød. Som hyttenaboer var dette en utvikling vi hadde etterspurt i lang tid, og 



vi hadde ikke kommentarer til selve prosjektet. Vi ønsket kun en presisering om at dette var endelig 
løsning for tomtedelingen på Sønsterødveien 297, og ba om at det ble satt som vilkår for byggesaken. 
Se kartutsnittet nedenfor, D1 situasjonsplan, datert 21.01.2021. 

 

‘  

Vi ønsker at det settes sluttstrek for byggesøknader på Sønsterød, og at det gis åpning for dette ene 
prosjektet datert 21.01.2021, CK Nor Bygg . Om det er som «bolig» i kommuneplanens arealdel eller 
om det er som «LNF-med spredt bebyggelse» og dispensasjon er mindre viktig for oss.  

Uenigheten har dreid seg om avstanden mellom helårsbebyggelse og fritidsbebyggelse, og vi har 
fremdeles ingen ønsker om «bilverksted på hyttetrappa». Vi ber om at vårt innspill imøtekommes i 
kommuneplanen. 

Vennlig hilsen 

Torry A. Nygaard, fester av fritidseiendom 32/9 på Sønsterød. (sign.) 


