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Fylket har talt i saken om Bjørnholt

 Av Gro Arneberg Thoresen

Enebakk kommune har søkt om å fradele den tidligere
skogvokterboligen og opprinnelige husmannsplassen Bjørnholt på
Durud.

Bjørnholt består av den gamle rødmalte skogvokterboligen og et uthus og ligger innerst i Bjerklandsveien ved Durud i

Ytre. Foto: Gro Arneberg Thoresen
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I brev til Fylkesmannen i Oslo og Viken søker kommunen om dispensasjon fra LNF-formål for fradeling av

skogvokterbolig med tun i Bjerklandsveien i Ytre Enebakk.

DEL





Trym Bergtatt

MENY

https://www.enebakkavis.no/ytre-enebakk
https://www.enebakkavis.no/hus-og-hjem
https://www.enebakkavis.no/historie
mailto:gro.arneberg.thoresen@enebakkavis.no
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.enebakkavis.no/fylket-har-talt-i-saken-om-bjornholt/s/5-12-197748%3Fns_campaign=editorial.article%26amp%3bns_mchannel=editorial.facebook%26amp%3bns_source=editorial.facebook%26amp%3bns_linkname=editorial.share.article%26amp%3bns_fee=0
https://www.enebakkavis.no/


Tiltaket gjelder fradeling av 0.85 dekar med eksisterende bolig og uthus.

Blir selvstendig bolig
Fylkesmannen opplyser at de ikke har spesielle merknader, men at tiltaket kan ha negative virkninger for lokale

miljøverdier eller lokale interesser som kommunen er satt til å ivareta.

Fylkesmannen forutsetter derfor at kommunen vurderer alle relevante forhold i saken.

Dermed går det mot at den gamle skogvokterboligen, beliggende alene i enden av skogsbilveien, cirka 250

meter fra nærmeste bebyggelse, fradeles og blir selvstendig boligeiendom.

LES OGSÅ

Vil skape nytt liv på Bjørnholt. Bernts hund oppdaget
husmannsplassen

Har mange planer
Bernt Sveen har i mange år leid Bjørnholt av kommunen. Han uttalte til Enebakk Avis i fjor at han gjerne ønsket

å kjøpe Bjørnholt, som tidligere lå under Vik, og at han hadde mange planer for å drive stedet.

Boligen har tidligere fungert som skogvokterbolig, men Enebakk kommune har for mange år tilbake siden

avviklet skogvokterstillingene.

Boligen har lovlig atkomst og godkjent separat avløpsanlegg.

Søknaden er innvilget av Fylkesmannen etter jordloven § 12 om fradeling av inntil 1 dekar med påstående bolig

og uthus. Kommunen opplyser at det har vært fradelt tilsvarende boliger tidligere, og at fradelingen ikke

innebærer noen endringer i forhold til dagens bruk av boligen.

LES OGSÅ

Huset til Bjørg og Tor er opprinnelig en husmannsplass

Lik Enebakk Avis på Facebook

4,4 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.Liker
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