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VEDLEGG 1 Bildegalleri  

  

  

Forsidebilde: Den nye barnehagen beliggenhet i Ørje. Enkelte stier og gang- og sykkelveger er 

vist i blå strek. Fylkesvei 21 og E18 er markert.   
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1. Innledning  
Ørje er kommunesenteret i Marker kommune. Hovedtyngden av sentrum ligger på sørsiden 

av E18 selv om en vesentlig andel boligbebyggelse er nord for E18. Marker kommune har i 

dag en befolkning på ca. 3650 innbyggere, og det ønskes å legge til rette for å opprettholde 

et attraktivt bomiljø med vekt på gode oppvekstsvilkår for barn og unge, jf. 

kommuneplanens samfunnsdel 2016-2028, vedtatt 15.12.2015.   

  

Marker kommune har i dag fire barnehager:  

- Grimsby barnehage er kommunal, har tre avdelinger og holder til i en tidligere 

grendeskole ca. 4 km nord for Ørje sentrum.   

- Tussilago er en fire-avdelings privat barnehage i sentrum av Ørje.  

- Annen etasje er en kristen, privat en avdelings barnehage i sentrum av Ørje.   

- Øymark barnehage er en kristen, privat en avdelings barnehage ca. 7 km fra Ørje  

  

Grimsby ligger landlig til med store uteområder, men kommunen har opplevd økende 

etterspørsel etter barnehageplasser i sentrum av Ørje. Ved bruk av barnehager utenfor 

sentrum blir brukerne bilavhengig for henting og bringing av barn. Det er ikke alle som har 

bil, og det er også ønske om bygningsmasse som er mer tilpasset moderne krav til 

pedagogiske og funksjonelle løsninger inne og ute, jf. Rammeplan for barnehager som 

trådde i kraft 01.08.2017.   

  

Marker kommune vurderte i 2016-2017 ulike lokaliseringer for en ny kommunal barnehage i 

Ørje. Det er lovregulert at barnehager skal ha lokaler og utearealer som er egnet for barn i 

alder 0-6 år. Egnethet er i hovedsak vurdert ut fra brukerkonflikter, støy og trafikk, adkomst, 

klimatiske forhold, tjenestetilbud, størrelse av tilgjengelig areal for bygningsmasse, 

utearealer samt parkeringsmuligheter. Arkitekt Bernt Brekke ble leid inn for å vurdere 

egnethet for seks alternativer, og deretter ble arealet ved Marker Idrettspark tatt med i 

vurderingen. Det ble laget illustrasjoner for å vurdere areal og utforming. Arealet ved Marker 

Idrettspark fremstod etter vurderingen som det beste alternativet med følgende 

begrunnelse:  

- Enkel adkomst  

- Ingen eller få brukerkonflikter  

- God romslighet og store og spennende utearealer  

- Mulighet for sambruk av parkeringsarealer med idrettsanlegget  

- Sentrumsnært  

- En barnehageutbygging i dette området vil bidra til styrking av standarden også for 

idrettsaktivitetene   

Kommunestyret i Marker kommune vedtok som en følge av dette, i møte 01.06.2017 at det 

skal bygges ny kommunal 4-avdelings barnehage med mulighet for en 5.avdeling på 

tomten/området ved Marker Idrettspark. Det er satt av 47,1 mill. kr. til prosjektet.   

  

Det aktuelle arealet er i Kommunedelplan for Ørje 2007-2019 avsatt til formålene friområde 

og landbruk-, natur- og friluftsområde. En regulering til barnehage på det aktuelle området 

er derfor i strid med gjeldende kommunedelplan for Ørje og utløser krav om 

konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven og Forskrift om konsekvensutredninger. 
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Regulering av arealet må derfor konsekvens utredes, og dette planprogrammet tilrettelegger 

for reguleringsarbeidet. Planområdet er vist i kapittel 3.1 og som eget vedlegg.    

 

2. Rammer for planarbeidet   
  

2.1 Nasjonale føringer   
De viktigste føringene finnes i: 

 -  Plan- og bygningsloven  

- Naturmangfoldloven  

- Kulturminneloven  

- Vannressursloven  

- Barnehageloven  

- Forurensningsloven med tilhørende forskrifter  

- Forskrift om konsekvensutredninger   

- Kart- og planforskriften  

  

Andre viktige føringer er:  

- Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB 2017)  

- Veiledningsnotat – Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner 

(kommentarutgave), datert 14.01.2016  

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  

- Håndbok N100 Veg- og gateutforming  

- Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen   

- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag  

- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging  

- Rammeplan for barnehagen, ikrafttredelsesdato 01.08.2017  

- Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven/ RPR for barn og unge  

- Statlig planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene (Klima og 

Miljødepartementet, 04.09.2009)  

  

2.2 Regionale føringer  
Fylkesplan Østfold mot 2050, vedtatt 26.02.2009, fikk forlenget planperiode 2012-2015 

vedtatt 25.10.2012. Fylkesplanen trekker langsiktige grenser i Østfold for by- og 

tettstedsområder og omlandet. Linjene fastsetter grense for framtidig by- og 

tettstedsutvikling. Det aktuelle arealet for ny barnehage i Ørje er tilgrensende den fastsatte 

grensa for Ørje, men planområdet i nord er innenfor den fastsatte grensa. Den eksisterende 

idrettsparken er utenfor, men ingen av arealene inngår på dyrket mark. Det er mulighet for å 

endre grensene ifølge. fylkesplanen:   

«De ytre grensene som er satt i første etappe kan bare endres dersom det ikke går 

utover dyrket mark, og dersom minst like store arealer tas ut av planen et annet sted i 

regionen» (s. 29).   
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Utsnitt fra arealstrategi Indre Østfold satt i Fylkesplan Østfold mot 2050. Utsnittet viser 

langsiktig grense (grønn strek) for framtidig tettbebyggelse for Ørje. Planområdets 

beliggenhet er markert med rød strek.   

  

2.3 Lokal føringer  
Kommuneplanens samfunnsdel for Marker 2016-2028, vedtatt 15.12.2015, bygger videre på 

planstrategien beskrevet i RAM 2012-2016, der de overordnede målene er økt bosetting, 

gode opplevelser og næringsutvikling i Rømskog, Aremark og Marker. Kommuneplanens 

samfunnsdel har følgende overordnede mål for Markers samfunnsutvikling:  

- Fornøyde innbyggere  

- Opprettholde vårt lokalsamfunn  

- Utnytte vårt potensiale  

  

Det fremgår av samfunnsdelens arealstrategi at det vil være viktig å bygge flere boliger 

sentralt i Ørje, i form av leiligheter og bokollektiv.   

  

Kommuneplanens samfunnsdel er retningsgivende for videre utvikling i motsetning til 

kommuneplanens/kommunedelplanens arealdel med bestemmelser og plankart som er 

juridisk bindende.  

  

Kommunedelplan for Ørje, 2007-2019, vedtatt 18.12.2007, omfatter først og fremst plankart 

og bestemmelser som er juridisk bindende for utbygging i Ørje. I kommunedelplanen er det i 

planområdet avsatt arealer til formålene: Friområde, offentlig formål, småbåthavn, veier og  

Landbruk-, natur- og friluftsområde. Som nevnt i kapittel 1 medfører den aktuelle 

reguleringen til barnehage at det må utarbeides planprogram for planarbeidet og 

konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger.   
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I kommunedelplan for Ørje 2007-2019 inngår planområdet i formålene Landbruk-, natur- og 
friluftsområde, friområde, offentlig formål, småbåthavn, m.m. Området kalles lokalt for «Bommen».  
  

Utsnitt fra plandatabasen for Indre Østfold viser at det ikke er tilgrensende reguleringsplaner 

til planområdet, og planområdet er uregulert.   
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Utsnitt fra det aktuelle planområdet og nær omgivelser fra reguleringsdatabasen for Indre Østfold, 
www.indrekart.no .  
  

3. Beskrivelse av tiltaket  
  

3.1 Planavgrensning og hensikt  
Hovedhensikten med planarbeidet er å regulere for en ny barnehage, regulere eksisterende 

idrettsanlegg og kloakkrenseanlegg med tilhørende grønn og teknisk infrastruktur.   

  

Planområdet ligger mellom fv. 21 og Ørjeelva, og deler av Ørjeelva er tatt med i 

planområdet. Det ligger ca. 5-7 høydemetre lavere enn boligbebyggelsen i nord og øst samt 

fv. 21. Adkomst er via Lilleveien som går mellom Storgata i sentrumskjernen og fv. 21 syd for 

boligbebyggelsen i Ørje. Fra Lilleveien går veien Idrettsparkveien i planområdet. Arealet er 

relativt flatt med unntak av arealet i sørøst og øst som heller mot vest.   

  

Planområdet er på ca. 103 000 m2. Det omfatter de kommunale eiendommene gnr. 91 bnr. 

16, 23 og 113 samt en mindre del av den private eiendommen gnr. 86 bnr. 9 og den 

kommunale veien Lilleveien. Det omfatter også deler av Ørjeelva tilgrensende eiendommene 

gnr. 91 bnr. 16, 23 og 113. Et lite areal er tatt med på eiendom gnr. 86 bnr. 9 for å få med 

hele gangbrua over Ørjeelva. Planområdet er vist i figur nedenfor og som eget vedlegg til 

varslingsbrevet.   

  

Ny eiendomsgrense mot boligeiendommene gnr. 91 bnr. 9, 32 og 87 vil bli oppdatert og 

inngå i et framtidig planforslag. De nevnte boligeiendommen har fått kjøpt tilleggsareal av 

kommunen nylig.   

  

  

  

http://www.indrekart.no/
http://www.indrekart.no/
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Planen antatte arealformål vil være:  

Bebyggelse og anlegg  

Offentlig/privat tjenesteyting - Barnehage - sosi-kode 1161  

Idrettsanlegg – Idrettsstadion – sosi-kode 1430  

Andre typer bebyggelse og anlegg –Energianlegg/nettstasjon - sosi-kode 1510 

Andre typer bebyggelse og anlegg – Avløpsanlegg - sosi-kode 1542  

  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

Veg - sosi-kode 2010  

Fortau - sosi-kode 2012  

Annen veigrunn – grøntareal – sosi-kode 2019 Parkeringsplasser 

– sosi-kode 2082  

  

Grønnstruktur  

Grønnstruktur - sosi-kode 3001  

Naturområde – sosi-kode 3020  

Turdrag – turvei – sosi-kode 3031  

  

Landbruk-, natur- og friluftsformål  

    Landbruksformål – sosi-kode 5110  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Planområdets avgrensning vist med svart  
strek.    

3.2  Arealformål   
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Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone  

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone – sosi-kode 6001 

Hensynssoner  

Sikringssone frisikt – sosi-kode 140  

    Høyspenningsanlegg – sosi-kode 370  

  

3.3 Nærmere beskrivelse av tiltaket  
Hovedelementene i planen vil være å regulere renseanlegg til avløpsanlegg, framtidig 

barnehageareal til barnehage og eksisterende arealer av idrettsparken som idrettsstadion.   
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Planområdet har ulike funksjoner innen idrett, fysisk aktivitet, renseanlegg, teknisk og grønnstruktur. 
Ny barnehage er tenkt mellom den sørligste idrettsbanen og Idrettsparkveien.    

 

Formål barnehage:  

Det skal planlegges for oppføring av ny barnehage med 4 avdeling, og det skal planlegges for 

en mulig påbygging av en 5.avdeling. Det innebærer barnehage med tilhørende 

parkeringsplass og adkomst for sykler og personbiler. Det skal tas utgangspunkt i minimum 

0,7 biloppstillingsplasser per årsverk og minimum 20 gjestebiloppstillingsplasser,  

dvs. 37-38 biloppstillingsplasser. For sykler skal det være mulighet for låsing i fast  

  

Rense 
anlegg   

Gangbru   

Idretts -   
  
bane   

Idretts -   
  
bane   

Parke 
- ring   

Tri - 
bune   

Klubb 
- hus   

Ny    
  
barne -   
  
hage   
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sykkelstativ under tak nær hovedinngangen. Det skal være minimum 1 

sykkeloppstillingsplass per ansatt + 20 gjesteoppstillingsplasser. Det skal legges vekt på gode 

løsninger for universell utforming og henting og bringing av barn.   

  

Maksimum mønehøyde for barnehagen skal vurderes opptil 8-9 meter, dvs. to etasjer og 

møne. Det vil bli tatt utgangspunkt i maksimum tillatt utnyttelse: %BYA=40%.  

  

Det skal opparbeides gode gangforbindelser i og ut av feltet for barn og foresatte.   

  

Marker kommune som utbygger, ønsker at det satses på gode løsninger for energi og klima i 

utforming av barnehagen. Dette vil det bli fokusert på både i form av finansieringsmuligheter 

og konkrete løsninger ved prosjektering av barnehagearealene. Videre ønsker kommunen å 

se på mulighetene for utstrakt bruk av tre som byggemateriale.   

  

En mindre del av arealet har blitt brukt som snø deponi og mellomlagring av ulike typer 

masser. Det må settes vilkår for fjerning av masser eller utredes om hvorvidt massene skal 

og kan brukes på arealene.   

  

Formål idrettsstadion:  

Det er en fotballbane med grusbaner rundt for løpedistanser. I tillegg er ulike fotballmål satt 

opp for aktiviteter utenfor banen. Til dette anlegget hører et klubbhus med kjøkken og 

møtelokaler og et fåtall dusjer, og ved siden av bygget er det tribune med sitteplasser i 

friluft. Mot Ørjeelva i sør er det en mindre grusbane med flombelysning.   

  

Det er ikke konkrete planer om utvidelse eller endringer i idrettsanlegget.   

  

Formål energianlegg:  

Det er to nettstasjoner nord i planområdet, W0074 og W0129. Førstnevnte er en del av en 

høyspentmast som inngår i luftnett høyspent. Det må vurderes om det er behov for flere 

nettstasjoner som følge av barnehage.   

  

Formål avløpsanlegg:  

Det eksisterende renseanlegget i planområdet ble bygd i 1975. Anlegget er et såkalt 

etterfellingsanlegg med bruk av biologisk-kjemisk metode. Det har i takt med tiden blitt 

modernisert og økt i kapasitet slik at det holder dagens standarder. Det er et relativt 

moderne renseanlegg med moderne styringssystem. Anlegget er dimensjonert for en 

organisk belastning tilsvarende 2000 p.e. (personekvivalenter). Tilknytningen i dag er 1850 

p.e. inkl. industri, iflg. www.marker.kommune.no .   

  

Siden anleggets etablering har ledningsnettet i Ørje blitt stadig utbedret og bygd ut, og 

tilnærmet alle i Ørje sentrum er i dag tilknyttet ledningsnett som fører avløpet til 

renseanlegget. Bommen RA har septikmottak som imot ca. 3000m3 slam fra sentrum og 

spredt bebyggelse. Våtslam tas ut og kjøres til Rakkestad kommune. Kommunen driver med 

opprydding i spredt bebyggelse og sanering/utbedringer i sentrum, så det vil jo bli færre 

septiktanker som skal tømmes etter hvert. 

http://www.marker.kommune.no/
http://www.marker.kommune.no/
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Formål parkeringsplasser:  

Behovet for parkering er beskrevet under formål barnehage, og det skal vurderes hvor 

mange som skal inngå i formål parkeringsplass. Den eksisterende parkeringsplassen har 

dekke subbus og grus, og den er tenkt regulert til parkeringsplass. Det er behov for 

ytterligere parkeringsareal for motorkjøretøyer og syklende. En positiv gevinst vil oppnås 

med sambruk av parkering mellom barnehage på dagtid og idrettsaktiviteter helger og 

ettermiddag/kveld.   

  

Formål kjøreveg:  

Idrettsparkveien skal reguleres som kjøreveg. Utvidelse av kjørebanebredde fra dagens 4-5 

meter bredde må vurderes som følge av økt bruk av veien. Avkjørsel fra Lilleveien skal 

reguleres. En kort del av Elveveien inngår i planområdet i nord, og den må reguleres.   

  

Det er kjøreveg fra Idrettsparkveien og vestover ned til en redskapsbu tilhørende 

idrettsanlegget. Det skal vurderes om den skal reguleres til kjøreveg selv om det er skiltet 

forbudt for allmennheten å kjøre der.  

  

Formål fortau:  

Det er naturlig å legge til rette for syklende og gående, inkludert syklende med 

barnetilhenger. Det skal vurderes å regulere fortau langs Idrettsparkveien mellom Lilleveien 

og avkjørsel til selve barnehagen. Gode trafikkløsninger for gående og syklende rundt 

barnehagen er viktig for å sikre trafikksikkerhet for alle trafikanter.   

  

Formål Annen veggrunn – Grøntareal  

Sidearealer til kjøreveg og fortau vil kunne ha formål grøntareal for å sikre grøfter med 

vegetasjon i bunn- og feltsjikt. Arealene skal tjene håndtering av overvann med grøfter og 

stikkrenner/rør. Det skal dimensjoneres for framtidige klimaendringer.   

  

Formål Grønnstruktur og formål Naturområde  

Både svartor, bjørk og selje inngår i vegetasjon langs Ørjeelva. Det er vannlevende fugler som 

svaner og ender, som lever i denne delen av Ørjeelva. Det er viktig for naturmangfold, 

forebygge erosjon og naturopplevelser å sikre denne vegetasjonen som en kantsone mellom 

Ørjeelva og bebygde arealer. Det kan være aktuelt å regulere deler av arealene mot Ørjeelva 

som Naturområde for å sikre naturlig utvikling.   

  

Det er aktuelt å regulere til formål Grønnstruktur arealer mellom bebyggelsen utenfor 

planområdet i øst og ny og eksisterende bebyggelse og anlegg i planområdet.   

  

Formål Turdrag – turvei:  

Det er en gangbru i tre over Ørjeelva som er mye brukt. Det er stier i området til denne  

m.m., og det vil bli vurdert å regulere noen av disse til turvei/turdrag. En av stiene går langs 

eiendomsgrensa mot eiendom gnr. 91 bnr. 1 i sør. Det er også stitråkk mellom Lilleveien og 

Idrettsparkveien, og det er en turvei eller gang- og sykkelveg mellom Lilleveien og Elveveien i 

nord.   
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Formål Landbruksformål  

Arealene på landbrukseiendom er aktuelt å regulere til landbruksformål. Det drives i dag 

skogbruk, og det har vært beitedyr i ett av områdene.   

  

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone  

Det er tenkt at arealene skal være som i dag, naturlige uten vesentlige inngrep. Det er i dag 

et fåtall enkle brygger, og det er gangbru i trevirke over Ørjeelva.   

  

Hensynsone Frisikt  

I alle kryss og avkjøringer skal det reguleres inn frisiktsoner.   

  

Hensynssone Høyspenningsanlegg  

Det er i alt fire føringer for høyspent i luft i planområdets nordlige del. Tre av dem har 

knutepunkt ved renseanlegget.     

  

4. Utredningsbehov og -program  
  

4.1 Metodikk for konsekvensutredning  
4.1.1 Temaer som skal konsekvens utredes  

I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger er det kun temaer som kan få vesentlige 

virkninger på miljø og samfunn som skal konsekvens utredes.  De øvrige temaene skal 

redegjøres konsekvensene for. I tillegg skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS).   

  

I planfremmers vurdering er temaene som er oppgitt i Forskrift om konsekvensutredninger § 

21 vurdert, og følgende temaer er vurdert som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og 

samfunn:  

- Naturmangfold  

- Landskap  

- Flomfare og grunnforhold  

- Trafikk   

- Sentrums- og tettstedsutvikling i fht. nasjonale, regionale og lokale føringer  

  

4.1.2 Trinnvis vurdering etter skala  

Konsekvensutredningen skal omtale planforslagets konsekvenser sammenlignet med 

nullalternativet. Sistnevnte er dagens situasjon og den utvikling som vil skje videre med 

dagens situasjon.   

  

Konsekvensutredningen skal basere seg på en forenklet metodikk av ikke-prissatte 

konsekvenser beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712. Her legges det en tre-trinns 

prosedyre til grunn.   
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• Trinn 1 er en beskrivelse av temaets status og verdi innenfor influensområdet. Dette 

vurderes opp mot en tredelt skala; liten, middels og stor verdi.   

• Trinn 2 vurderer hvilken type og grad av omfang (positivt eller negativt) 

utbyggingsalternativene medfører for de ulike fagtemaene. Omfang angis på en 

femdelt skala fra stort negativt omfang – middels negativt – lite/intet – middels 

positivt - stort positivt omfang.   

• Trinn 3 vurderer konsekvensene ut fra en kombinasjon av verdi og omfang. Det 

opereres med en glideskala, ut fra verdi og omfang satt inn i en matrise. 

Konsekvensen angis på en syvdelt skala fra stor positiv konsekvens (+++) til stor 

negativ konsekvens (---). Konsekvensen er et uttrykk for hvilke fordeler og ulemper et 

tiltak vil medføre i forhold til referansesituasjonen.  

  

Beskrivelsen av konsekvenser for temaene skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, 

midlertidige, varige, kortsiktige og langsiktige virkninger av tiltaket, både i planområdet og i 

influensområdet. Vurderingene skal gjøres opp mot kjent kunnskap, faktiske konsekvenser 

basert på kunnskap og juridisk bindende målsettinger. I tillegg til temavurderinger skal det 

foretas en samlet vurdering av konsekvens på miljø og samfunn av det planlagte tiltaket.   

  

4.2 Temaer som skal konsekvens utredes  
  

4.2.1 Naturmangfold  

Ørjeelva er observert som leveområde for vannlevende fugler som svaner og ender. Det kan 

være forhold for andre arter som gjør at naturmangfold må kartlegges og vurderes 

nærmere, jf. føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven.   

  

Det er i www.miljostatus.no kartinnsynsløsningen i planområdet registrert ulike typer 

fremmede arter:  

- Kjempesøtgras  

- Hagelupin  

- Mongolspringfrø  

- Krypfredløs  

Det er sør for planområdet registrert en truet art på Nasjonal liste for truede arter, 

drøbakbakkestjerne.   

  

Beskrivelse av utredning og vurdering:  

Det skal utarbeides naturmangfoldrapport av fagkyndig på bakgrunn av registreringer i felt 

og vurdering av konsekvenser av planlagte tiltak/planforslaget. Konsekvenser for 

naturmangfold skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12.    

  

En enkel analyse av overordnet grønnstruktur skal gjøres, og konsekvensene av tiltaket skal 

vurderes i forhold til denne.   

  

http://www.miljostatus.no/
http://www.miljostatus.no/
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4.2.2 Landskap  

Haldenvassdraget er et vernet vassdrag der Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 

gjelder. Landskap er omfattet av disse retningslinjene, og planområdet omfatter arealer i 

vassdraget og tilgrensende. I tillegg ligger planområdet som et delvis utbygd område i dag 

med spredte beltet med grønn naturlig vegetasjon av ulike vegetasjonstyper og artssamfunn 

og ulike landskapselementer som vann, skog, strandsone, belter med lauvtrær og grønne 

flater i form av idrettsanlegg. På vestsiden av elva er det mye skog i brattere helling. 

Planområdet ligger i et landskapsrom der elva er laveste punkt i terrenget, og det heller 

nedover fra både øst og vest. Elva er en vannstreng i tilnærmet nord-sør-retning selv om elva 

renner i svinger sørover.   

  

Beskrivelse av utredning og vurdering:  

Gjennom foto og figurer/illustrasjoner skal landskapselementer og landskapsrom beskrives. 

Det skal beskrives hvordan de planlagte tiltakene vil påvirke landskapet og passe inn i de 

eksisterende omgivelsene, både former, materiale, fjern- og nærvirkning.   

  

4.2.3 Flomfare, grunnvann og grunnforhold  

Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) viser på sine løsmassekart i kartinnsynsløsninger at 

det er breelvavsetninger og avsetninger fra breinnsjø. Det er derfor ikke grunnlag for å tro at 

det er leire.   

 
Nasjonal løsmassekart (NGU) viser elveavsetninger (gul farge) og breelv-/innsjøavsetninger 

(oransje farge) i planområdet.  
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Det kan være aktuelt med vurdering av flom- og erosjonsfare. Nettjenesten for kart innsyn 

på www.miljostatus.no viser ikke risiko for flom innen 10 og 100 års intervaller, men det 

viser at større deler av planområdet inngår i et aktsomhetsområde for flom. Siden vann fra 

Rødenessjøen ned i Ørjeelva er regulert av kraftstasjon antas det at det ikke er vesentlig 

fare.   

 
Kartinnsynsløsningen www.miljostatus.no viser at deler av området er innenfor 

aktsomhetsområde for flom, vist i lyseblå prikker.   

  

Beskrivelse av utredning og vurdering:  

Det vil bli foretatt en enklere analyse av grunnforhold og flomfare. Både klimaendringer som 

økt nedbørintensitet og -mengde vil bli satt fokus på. Resultatene fra dette vil avgjøre om 

det er behov for ytterligere utredning. Det er ikke marine avsetninger i planområdet slik at 

det antas at det ikke er behov for geotekniske undersøkelser.    

  

Siden det ikke er konkrete planer om nye bygg eller andre tiltak innenfor dagens 

idrettsanlegg eller avløpsanlegg, der det er aktsomhetsområde for flom, kan det eventuelt 

settes vilkår om ytterligere utredning ved byggesaksbehandling av nye bygg og anlegg 

innenfor disse formålene.   

  

Eventuell påvirkning av grunnvann skal vurderes etter Vannressursloven.   

  

4.2.4 Trafikk   

Bygging av en barnehage med plass til ca. 80-100 barn vil generere økt trafikk, spesielt ved 

tidspunkter for henting og bringing av barn. Dagens veier består av grus og subbusdekke der 

Idrettsparkveien har en kjørebanebredde på ca. 4,5 meter. Det er blandet trafikk. Dagens vei 

er ikke tilrettelagt for blandet trafikk i samsvar med tiltakets omfang. Ved en sentrumsnær 

  

  

http://www.miljostatus.no/
http://www.miljostatus.no/
http://www.miljostatus.no/
http://www.miljostatus.no/
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barnehage for 80-100 barn med ca. 25 ansatte er det naturlig å tilrettelegge for gående og 

syklende, inkludert barn.   

  

Beskrivelse av utredning og vurdering:  

Konsekvenser av det planlagte tiltaket for barn og unge trafikanter skal vurderes, og det skal 

skje på grunnlag av kartfestede eksisterende traseer for barn og unge samt tilrettelegging 

ved fortau eller annet langs vei. De valgte trafikkløsningene skal vurderes mht. 

trafikksikkerhet og grad av tilrettelegging for gående og syklende, inkl. barn og unge. 

Parkeringsbehov og størrelse av parkeringsarealer og plassering av disse skal være en del av 

vurderingen. Barn og unges bruk av idrettsanlegget skal inngå i vurdering av trafikksikkerhet 

for deres transport /egentransport til og fra anlegget. Adkomst til og fra sentrum for myke 

trafikanter skal vurderes.   

  

4.2.5 Sentrums- og tettstedsutvikling i fht. nasjonale, regionale og lokale føringer Den 

planlagte barnehagen er i strid med Fylkesplan Østfold mot 2050 i form av tettstedsgrense 

og Kommunedelplan for Ørje 2007-2019. Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag er 

viktige også nær tettsteder. I kapittel 2 er nasjonale, regionale og lokale føringer listet opp, 

og mange av dem inngår i tematiske vurderinger som en del av konsekvensutredning og 

temaer det redegjøres for.   

  

Beskrivelse av utredning og vurdering:  

Det skal gjennomføres en analyse på basis av tematiske vurderinger om hvor stor 

konfliktgrad tiltaket medfører i forhold tiltakets betydning for tettstedsutvikling og 

sentrumsutvikling. Kommuneplanens samfunnsdel er av nyere dato og anses viktig i forhold 

til de lokale målsettingene kommunen har. Andre føringer som planområdet omfattes av, 

kan også inngå i analysen, spesielt Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag og 

Fylkesplan Østfold mot 2050.   

  

4.3 Temaer der konsekvenser skal redegjøres for  
4.3.1 Barn og unge, universell utforming og friluftsliv  

Temaene er viktige i planområdet. Stier og andre traseer i planområdet skal kartlegges. I 

friluftsliv inngår også folkehelse siden området i seg selv er brukt til mosjon og som en del av 

utendørsrekreasjon ved passering gjennom området til fots. Tematikken barn og unge vs.  

trafikk vurderes som eget tema, jf. kapittel 4.2.4. Tilrettelegging etter prinsipper for 

universell utforming skal redegjøres for.   

  

4.3.2 Vann, avløp og energi  

Avløpsanlegget er eksisterende og omfattes av forurensningsloven og 

forurensningsforskriften. Drift og utslipp av anlegget godkjennes etter 

forurensningsmyndigheten og utredes i svært liten grad i dette planarbeidet. Planlagte 

endringer av anlegget skal derimot vurderes om det inkluderes i planforslaget.   

  

Konsekvenser av valgte løsninger for vann og avløp skal redegjøres for i fht. kapasitet og 

dagens ledningsnett, drikkevann og rensing. Overflatevannshåndtering og slokkevann skal 

redegjøres for.   
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Det skal redegjøres for om dagens kapasitet for strømforsyning gjennom eksisterende 

nettstasjoner er tilstrekkelig, og framtidig energikilder skal redegjøres for. Hensyntagen til og 

eventuell konfliktgrad med høyspentnett skal redegjøres for.   

  

4.3.3 Kulturminner og -miljøer  

Det fremkommer ikke automatisk fredede kulturminner, SEFRAK-bygg eller fredede 

bygninger, www.nibio.no/kilden . Dersom kulturminnemyndighetene krever arkeologiske 

registreringer i planområdet, vil det bli utført, og resultatene vil foreligge i skriftlig form. Det 

er ikke grunn til å tro at det vil være automatisk fredede kulturminner på bebygd og 

opparbeidet grunn.   

  

4.4 Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Det skal utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse etter veilederen Samfunnssikkerhet i 

kommunens arealplanlegging (DSB 2017).   

  

Risiko knyttes til uønskede hendelser, det vil si hendelser som i utgangspunktet ikke skal 
inntreffe. Sannsynlighet for at de inntreffer skal vurderes. Konsekvensene av de uønskede 
hendelsene beskrives i forhold til personskade, miljøskade og skade på eiendom/forsyning 
med mer.   

5. Organisering, medvirkning og framdrift  
  

5.1 Framdrift   
Dersom det settes krav fra berørte myndigheter om arkeologiske registreringer, geotekniske 

undersøkelser eller andre eksterne utredninger, vil dette kunne forskyve framdriftsplanen. 

Det samme gjelder eventuelle innsigelser fra overordnede myndigheter.   

  

Framdrift i planarbeidet vil også være avhengig av kommunen selv og berørte parter 

generelt. Det satses på følgende hoved milepæler og faser1:   

  

Milepæl/aktivitet  

  

Tid for gjennomføring/milepæler  

Oppstartsmøte  28.02.2018  

Varsel om oppstart og høring og 

off.ettersyn planprogram  

12.03.2018  

Frist for innspill til varsel og uttalelse 

til forslag planprogram  

30.04.2018  

Politisk godkjenning av planprogram  Mai-juni, 2018  

                                                      
1 Dersom innspill fra berørte parter eller andre forhold hindrer mulighet for rask framdrift beskrevet 

ved alternativ 1, er framdriften i alternativ 2 å etterstrebe.     

http://www.nibio.no/kilden
http://www.nibio.no/kilden
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1.gangs behandling av planforslag  Alt.1: juni eller              alt.2: august  

Høring og off.ettersyn  Alt.1: juni-1.sept.         alt.2: august -medio 

okt.  

Frist for uttalelse til off. ettersyn  Alt.1: 1.sept.                 alt.2: medio okt.  

2.gangs behandling  Alt.1: nov.                     alt.2: jan., 2019  

Godkjenning kommunestyret  Alt1: des.2018              alt.2: febr., 2019  

Kunngjøring av vedtak  Alt.1: des., 2018           alt.2: febr.2019  

Klagefrist over  Alt.1: Jan/febr.2019    alt.2: mars, 2019  

  

5.2 Organisering og medvirkning  
Natur, Plan og Utvikling er plankonsulent for Marker kommune som grunneier. Natur, Plan 

og Utvikling er planfremmer. Styringsgruppen nedsatt av kommunen, vil kunne være en 

referansegruppe i planarbeidet.   

  

Planarbeidet varsles i brev til naboer med eiendom tilgrensende planområdet, berørte 

myndigheter og grunneiere. Forslag til planprogram skal være på høring minimum seks uker 

etter offentlig kunngjøring. Det varsles samtidig i egen annonse i Smaalenenes Avis og på 

Marker kommunes nettside.   

  

Frist for å sende skriftlige innspill til varsel om oppstart og forslag til planprogram er 

30.04.2018.   

  

Som følge av uttalelser legges et revidert planprogram fram for politisk behandling og 

godkjenning.  

  

Utarbeidelse av planforslag og konsekvensutredning vil skje på bakgrunn av vedtatt 

planprogram, innkomne innspill til varselet og uttalelser i høringen på planprogrammet.   

  

Etter egengodkjenning reguleringsplan og bestemmelser i kommunestyret i Marker vil 

berørte parter ha minimum tre uker klagefrist.   
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VEDLEGG 1 BILDEGALLERI  

 
Marker Idrettspark sett fra syd. En bane ligger sør for klubbhuset, t.h., og den største banen 

ligger vest og nord for klubbhuset. På vestre siden av Ørjeelva ligger lave åser.   

 
Deler av den nordligste idrettsbanen med klubbhuset og tribunen i bakgrunnen, sett fra nord.  
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Areal for ny barnehage i forgrunnen, sørligste banen og gangbrua over i bakgrunnen. 

Høydedraget vest for Ørjeelva danner horisonten.   

 
Deler av den sørligste banen i forgrunnen. Store deler av lokalisering for ny barnehage i 

hellingen i bakgrunnen.   
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Renseanlegg for kloakk fra Ørje inngår i planområdet. Det samme gjør flere høyspent i luft.   

 
Fra Lilleveien til Elveveien er det et turdrag som inngår blant viktige snarveier for gående og 

syklende fra sentrum til planområdet. Nettstasjon og fibertavle til høyre.   
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Stitråkk og kantsone med bjørk, svartor og andre treslag langs Ørjeelva.   

 
Dagens parkering for idrettsanlegget er en flate mellom klubbhuset og Idrettsparkveien. Bak 

sees grønnstruktur mellom boligbebyggelsen i øst og Idrettsparkveien.   

  

  

  


