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1. Innledning 
Marker kommune ønsker å kunne tilby kommunale tomter i Marker, og det er konkludert med at det 
skal tilrettelegges for dette på og inntil det eksisterende boligfeltet Krogstad. Etter ønske fra 
grunneier av landbrukseiendommen gnr. 94 bnr. 1 skal gjeldende reguleringsplan for Krogstad endres 
slik at det ikke kan bygges boliger på dyrket mark. Samtidig skal man utvide planområdet i østlig 
retning og vurdere økning i antall boliger. Det er vedtatt et planprogram som er førende for det 
videre planarbeidet.   
 
Den nye reguleringsplanen for Krogstad skal erstatte gjeldende reguleringsplan for Krogstad, vedtatt 
14.09.1991.  
 
De ønsker også å utvide planområdet i nordøstlig retning. Endring av jordekant og nydyrking av areal 
i nordlig halvdel av gjeldende reguleringsplan har medført et ønske om å flytte ledige tomter østover 
slik at ny boligbebyggelse kun kan skje øst for eksisterende jordekant.  
 

 
Mysen i vest er ca. 2 mil fra Ørje, og Töcksfors i øst er ca. 1 mil fra Ørje. Planområdet markert med blå 
ellipse, er i og i utkanten av tettstedet Ørje.  

2. Planprosess og medvirkning 
 
2.1 Varsel om oppstart av planarbeidet og planprogram 
Planarbeidet ble varslet i brev av 13.12.2016 til berørte grunneiere, naboer og myndigheter. Det ble 
samtidig varslet i egen annonse i Smaalenenes Avis og på Marker kommunes nettside. 
Varselperioden var 13.12.2016-25.01.2017.  
 
Det kom 17 innspill i perioden. Oppsummering av innspillene med planfremmers kommentar er gitt i 
vedlegg 1.  
 
Som en følge av innspill fra Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold ble det lagt ut et 
forslag til planprogram for planarbeidet. Det lå ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 18.03.-
29.04.2017. Det ble annonsert i Smaalenenes Avis og på kommunens nettside. Berørte parter ble 
tilskrevet om høringen, og det kom fem uttalelser. Planprogrammet ble egengodkjent 13.06.17. 
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3. Planstatus og ramme 

3.1 Lokale føringer 

3.1.1 Overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel for Marker 2016-2028, vedtatt 15.12.2015 
Kommuneplanens samfunnsdel 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. Marker vil også oppleve en eldrebølge i årene framover slik 
at det er hensiktsmessig å legge til rette for boligtyper, bomiljøer og beliggenhet som kan gjøre eldre 
selvhjulpne lenger.  
 
Befolkningsprognosene viser at Marker hadde 3 627 innbyggere i år 2015, og den vil stige jevnt mot 
4 361 innbyggere i år 2040.  
 
Eneboligbyggingen i Ørje har fordelt seg på tre «grener»: 

- Lihammeren, Mosebyneset og Krokstad/Åstoppen/Torpåsen 
 
Side 28 i kapitlet Arealstrategi heter det:  
«Med unntak av Lihammeren ligger disse tre boligområdene nær Ørje sentrum, og fremtidig 
eneboligutbygging bør skje som utfylling og utvidelse av disse tre feltene.»  
 
Kommuneplanen legger opp til å balansere satsingen på eneboligutbyggingen med bygging av 
leiligheter i Ørje sentrum. Utvidelse av Krogstad er vist i kommuneplanens samfunnsdel s. 30, se figur 
1.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel er retningsgivende for videre utvikling i motsetning til 
kommuneplanens arealdel bestemmelser og plankart som er juridisk bindende. Utklippet fra 
arealstrategien må derfor betraktes som retningsgivende mht. avgrensning for utvidelse av 
Krogstadfeltet. Utvidelsen er markert nordover. På kartet er det markert at utvidelsen for Krogstad i 
all hovedsak er i skog. Noe av bakgrunnskartet er ikke oppdatert for denne utvidelsen fordi noe av 
dette er oppdyrket fra juletrefelt til korn-/grasproduksjon. 
 
Det er flere relevante mål og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2028. De viktigste er: 

• Mer varierte boligtyper enn i dag, f.eks. tomannsboliger, rekkehus og/eller kjedehus (kap. 6) 

• En boligsammensetning og bebyggelsesstruktur som tilrettelegger for et godt liv for en 
aldrende befolkning (kap. 6) 

• Områder med allerede utbygd teknisk infrastruktur vil bli utvidet, og i dette tilfellet vil det 
også bli forbedret innenfor eksisterende boligfelt for myke trafikanter, herunder barn og 
unge (kap. 6) 

• Arealutnyttelsen i nye utbyggingsområder skal være høyere enn dagens, uten at det går på 
bekostning av kommunens boattraktivitet (kap. 5) 

• Attraktive boligformer som skiller seg ut vil bli vurdert (kap.1) 
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• Bygge opp et tilbud av varierte boligtyper (kap. 1) 

• Det skal være tilgang på boliger med henvendelse til vassdraget og naturkvaliteter (kap.1) 

• Det skal tilbys større bredde av boligtyper enn i dag (kap.1) 

• Det skal utvikles boligtyper som er egnet både som bofellesskap for eldre og som leiligheter 
for single (kap.1) 

  
På side 8 i Kommuneplanens samfunnsdel står det både om ulike boligtyper og boattraktivitet, bl.a. 
«Disse skal være stedstypiske og utnytte stedenes nærhet til skog og vassdrag…». 
 

 

 
Figur 1.  
 
Utklipp fra arealstrategi  - 
overordna strategi i 
kommuneplanens samfunnsdel, 
s. 30.  
 
Den blå sirkelen er lagt til i vår 
framstilling for å vise hvor 
Krogstadfeltet er i dag.  
 
Den brede gul-stiplede linjen 
markerer felter og retning på 
fremtidige boligbygging i 
kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Den røde sirkelen i feltet 
innrammet av lys grønn stiplet 
linje viser Ørje sentrum.  
 
 

 
Som motor for sentrumsutviklingen i Ørje beskrives «..å bygge et nytt bibliotek og torg ved dagens 
busstorg».  
 
Kommunedelplan for Ørje 2007-2019, vedtatt desember 2006 
Deler av de utvidede arealene som inngikk i varselet, inngår i kommunedelplan Ørje. De er der avsatt 
i hovedsak til spesialområde, og tiltenkt framtidig golfbane. Arealer som er ubebygde og som ikke 
inngår i gjeldende reguleringsplan eller kommunedelplan er avsatt til Landbruk-, natur- og 
friluftsområde (LNF).  
 
Kommuneplanens arealdel 2005-2017, vedtatt 22.11.2005 
I kapittel 2.2 Planlagte boligområder i planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel inngår utvidelse 
av Krogstadfeltet. Det er oppgitt at utvidelsen omfatter uregulert arealer.  

3.1.2 Reguleringsplaner 

Reguleringsplan for Krogstad, vedtatt 14.09.1991, er gjeldende reguleringsplan for boligområdet 
Krogstad. Den skal oppheves samtidig med at ny reguleringsplan for Krogstad vedtas.  
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Utsnitt der kommunedelplanens arealdel 
plankart ligger som et gult gjennomsiktig felt, 
over reguleringsplanene og flyfoto. Kilde: 
smaalensveven.no.  
 

 
Områderegulering for E18 Ørje S – Riksgrensen, vedtatt 29.09.2013 viser gang- og sykkelveg fra 
Kilebuveien og fv. 21 langs E18 østlig retning samt fortau langs ny bro over E18 til sørlige deler av 
Ørje.  
  

 
Utsnitt fra Marker kommunes reguleringsplandatabase som viser adkomst fra Krogstadfeltet til Ørje 
sentrum og ny E18. Gang- og sykkelveg og fortau er vist i rosa farge.  
 
I sør er det to reguleringsplaner tilgrensende planområdet: 

- Kilebu boligområde 
- Kilebu 

 
Feltet Torpåsen/Åstoppen er i hovedsak ikke regulert.  

Krogstad- 
feltet 

E18 

Fv. 21 
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3.2 Regionale føringer 
Fylkesplan Østfold mot 2050, vedtatt 26.02.2009, og 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 er mulighet for å 
endre grensene:  
«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).  
 

  
Utsnitt fra arealstrategi Indre Østfold satt i Fylkesplan Østfold mot 2050. Ut- 
snittet viser langsiktig grense (grønn strek) for framtidig tettbebyggelse for Ørje.  
 
Fylkesplanen er under rullering. Marker kommune har levert et innspill til ny utvidet framtidig 
avgrensning av tettstedet Ørje, der inngår hele planområdet for ny reguleringsplan for Krogstad.  

3.3 Nasjonale føringer 
De mest relevante lovene og forskriftene for planarbeidet på nasjonalt nivå er: 

- Plan- og bygningsloven 
- Naturmangfoldloven 
- Kulturminneloven 
- Forurensningsloven 
- Vannressursloven 
- Forskrift om konsekvensutredninger 
- Kart- og planforskriften 
- Håndbok N100 Veg- og gateutforming 

Andre viktige føringer er: 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
- Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2016  
- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
- Statlig planretningslinje  for klima- og energiplanlegging i kommunene, Klima- og 

miljødepartementet (2009) 
- Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven 
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- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 
- NVEs retningslinje nr. 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar (2014) 
- Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, DSB (2017)  
- Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen (2014) 

 

4. Beskrivelse av planområdet 

4.1 Eiendomsforhold og beliggenhet 
Planområdet ligger nord for E18 og øst for fylkesvei 21 i Ørje, Marker kommune. Det er gang- og 
sykkelavstand til handelssentrum i Ørje. Avstand nord i planområdet til handelssentrum er ca. 1,8 
km. Adkomst er via Kilebuveien og Blåbærstien.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Gjeldende reguleringsplan Krogstad, 
vedtatt i 2003. I tillegg er vist dagens grense i 
nord for dyrket mark med blå stiplet strek, og 
plangrense for nye reguleringsplan med svart 
stiplet strek. Kartframstilling: Vindveggen 
Arkitekter AS.   

 
Planområdet er 211 dekar eller 211 000 m2. Arealet ligger ca. 120 - 135 m.o.h. 
 
Marker kommune eier eiendom gnr. 94 bnr. 196 og bnr. 242. De utgjør hhv. 47,8 dekar og 21,9 
dekar. Sistnevnte eiendom er hovedsakelig skog, og bnr. 196 er grønnstruktur, boligtomt og 



 
  

 

10 
 

adkomstvei. Planområdet består av ca. 50 bebygde, privateide boligtomter, og i tillegg inngår delvis 5 
bebygde, privateide boligtomter.  
 
Eiendom gnr.94 bnr. 1, 5 og 119 er landbrukseiendommer med skog og dyrket mark.  

4.2 Naturressurser og landbruk 
Dyrka mark og to gårdstun ligger mellom fv. 21 og boligfeltet Krogstad. Det er de to gårdstunene 
Solheim (eiendom gbnr. 94/5) og Krokstad (eiendom gbnr. 94/1) hhv. ca. 30 og 150 dekar dyrket 
mark. Det er lettdrevet med hellingsgrad på 2-6 %. I sør er det en teig på 4,7 dekar dyrket mark på 
eiendom gnr. 94 bnr. 119. Jordkvaliteten er ut fra avlingsnivå, forutsigbarhet og driftsforhold, svært 
god, iflg. NIBIO. 
 
De ubebygde arealene i gjeldende reguleringsplan med unntak av dyrka mark i vest, er: 

• barskog med middels og høy bonitet. Der vokser gran, furu og lauvtrær som bjørk og osp.  

 

• en trebevokst myr i øst i nord-sør-retning der tresjiktet domineres av furu og lauvtrær.  

 
 



 
  

 

11 
 

4.3 Bebyggelse 
Det er 46 bebygde boligtomter som i sin helhet inngår i planområdet i Krogstad-feltet inkludert 
Solheimsveien. I tillegg inngår to bebygde boligtomter og delvis fire bebygde boligtomter langs 
Kilebuveien. Av disse er det to tomannsboliger i Krogstad-feltet, resten er eneboliger. Boligene er 1-
1,5 etasjer høye over bakkenivå. Det er 1-2 eneboliger på 2 etasjer.  
 

 
Boligfeltet Krogstad består i stor grad ev eneboliger med hage-/naturtomter. Gårdstunet Krogstad på 
eiendom gnr. 94 bnr. 1 til venstre i kartfiguren. Kilde: Smaalensveven.no .  
 

Tilgrensende planområdet i sør mot E18 inngår ca. 45 boliger, i hovedsak eneboliger, i feltene kalt 
Kilebu og Åstoppen/Torpåsen. I og utenfor planområdet i sørvest inngår i Kilebusvingen et mindre 
forretnings-/næringsområde der det er bilforretning m.m. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dagens bebyggelse er lav, opptil 
1,5 etasje, og det er vegetasjon 
mellom dem. Foto helt nord i 
Blåbærstien. 
  

Krogstad 
gård 

Fv. 
21 
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Søndre del av Blåbærstien går gjennom skog. Forbindelse til fv. 21 via Kilebuveien. Gårdstunet 
Solheim på gnr. 94 bnr 5 til venstre i kartfiguren.  

4.4 Kulturminner og kulturmiljøer 
I planområdet er det registrert et gravminne fra bronsealder/jernalder, og det er automatisk fredet. 
Det ligger på eiendom gbnr. 94/242. Det har ID 59120 Spekkebuåsen i registeret Askeladden, og det 
består av en nokså markert gravrøys bygget av bruddstein. Den er 12 meter i diameter og har en 
høyde på ca. 1 meter. Den er lagt over en N-S-gående kløft på toppen av kollen, og i midten av røysa 
er det et 2 meter bredt krater med dybde 0,75 meter. Kulturminnet er skiltet og blir skjøttet årlig.  
 

 
Lokalitet Spekkebuåsen ID 59120-1. 1 meters koter. Kilde: kulturminnesok.no. 
 
  

 
 
 

Solheim 
gård 

Fv.  
21 
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Høyden der 
gravminnet er, 
er en liten 
skogkledd kolle. 
Her sett fra fv. 
21 fra vest mot 
øst.  

 

4.5 Naturmangfold 
Det er i www.naturbase.no ikke registrert naturtyper, rødlistede arter eller arter med spesiell 
forvaltningsinteresse i planområdet eller nært tilgrensende dette. De skogbevokste arealene i nord 
er nylig hogd og delvis med bart fjell i dagen, og det er liten sannsynlighet for at disse arealene utgjør 
habitat for truede arter.  
 

 
Deler av området i nord er nylig hogd. Det er enkelte bjørketrær og oppslag av mindre trær av 
bartrær og lauvtrær.  
 

http://www.naturbase.no/
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4.6 Trafikk 

4.6.1 Kjørevei og støy 

Adkomst til boligfeltet er fra fv. 21 i sør via Kilebuveien, videre til Solheimsveien, Blåbærstien, 
Tyttebærstien og Skogbrynet. Breddene på veiene er i gjennomsnitt som følger: 

- Kilebuveien 5 meter 
- Blåbærstien fra Krokstadveien til krysset med Tyttebærstien: 4,5 meter 
- Blåbærstien nord for krysset med Tyttebærstien 3-3,5 meter 
- Tyttebærstien 4 meter 
- Skogbrynet 3-3,5 meter 

 

 
Kilebuveien er en smal vei for blandet trafikk, inkl. skolevei.  
 
Det er gatebelysning langs alle veiene i planområdet med unntak av Solheimsveien.  
 

  Søndre del av Blåbærstien. Sett fra nord.  
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Blåbærstiens søndre del er i dag adkomstvei for ca. 46 husstander. Kilebuveien er i dag adkomstvei 
for ca. 85 husstander når husstandene i Kilebusvingen ikke tas med. Kilebuveien har forbindelse med 
nærings-/industriområdet på Sletta via veien Krokstadbråten, og det forekommer av og til trafikk 
med lastebil til og fra Sletta via Krokstadbråten og Kilebuveien.  
 

 
Tyttebærstien (bildet), Blåbærstien og Skogbrynet har kjørebanebredde hhv. ca. 4, 3-4,5 og 3-3,5 
meter.  
 
Fv. 21 har ved avkjørsel til Kilebuveien årlig døgntrafikk (ÅDT) 1425 kjøretøy, derav 9% lange 
kjøretøy. E18 og ved nylig anlagt rundkjøring fv. 21 og E18 er ÅDT ca. 6730, derav 15% lange kjøretøy.  
 
Det er ikke vesentlig støy fra trafikk til eller i Skogbrynet, Blåbærstien, Tyttebærstien eller 
Solheimveien siden de ligger flere hundre meter fra trafikkerte veier. Bebyggelsen langs Kilebuveien 
er noe mer støyutsatt i hovedsak på grunn av trafikk på Kilebuveien og trafikk fra E18, men støyen er 
godt under tillatte grenseverdier, iflg. støyutredning ved utbygging av ny E18.  
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Hele boligbebyggelsen nord for E18 og øst for fv. 21 har i dag adkomst fra fv. 21 og Kilebuveien. Kilde: 
Statens vegvesen.  

4.6.2 Trafikksikkerhet, gående og syklende 

Det er ingen fortau eller gang- og sykkelveger i planområdet. Det er lagt opp til blandet trafikk. Det er 
per dags dato ingen tilrettelagte snarveier i form av turveier/stier for gående og syklende.  
 
Det er lagt opp til lav fartsgrense på veiene i planområdet, men ved motorkjøretøy passerende i to 
retninger samtidig presses fotgjengere og syklister ut av veibanen. For øvrig er det ikke tilstrekkelig 
bredde for motgående trafikk i adkomstveier som Tyttebærstien og Skogbrynet. Det blir derfor 
stedvis liten plass selv ved kjøretøy i en retning og fotgjengere/syklister.  
 
Siden fartsgrensen er lav, er trafikksikkerheten ganske god tross de smale gatene og blandet trafikk. 
Spesielt for barn opptil 10 år alene eller i følge med voksne blir trafikksikkerheten dårlig/noe variabel 
og uforutsigbar. Det er i Blåbærstien sør for krysset med Tyttebærstien samt i Kilebuveien at blandet 
trafikk kombinert med smal kjørebanebredde kan gi trafikkfarlige situasjoner, spesielt døgnperioder 
med mer trafikk som morgen og ettermiddag. Det er derfor ingen grunn til å øke trafikkmengden i 
nevnte veier uten at det legges opp til adskilt løsning mellom motorkjøretøyer og gående/syklende.  
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4.7 Friluftsliv, barn og unge, og universell utforming 
Kollen med gravrøysa er mye brukt for turgåing og rekreasjon av flere generasjoner, først og fremst 
av de som bor nær denne. Det er sti i nord-sør-retning over kollen, og den tangerer gravrøysområdet. 
Kommunen har en avtale om skjøtsel av området med kulturminnemyndighetene.  
 
Tidligere ble kollen brukt av barn og unge til skileik i fritiden. Det er bygd noen små installasjoner av 
barn, bl.a. i tre i skogen. Av tilrettelagte arealer for barn er det et planert areal med gress på 
eiendom eid av kommunen langs nordre del av Blåbærstien. Det er sentralt plassert i eksisterende 
boligfelt. Det er mulighet for å sette opp volleyballnett eller enkel ballek. Vis a vis lekearealet er det 
et areal med naturlig vegetasjon som er avsatt til grønnstruktur. Der er det mulighet for lek for barn, 
f.eks. gjemsel.  
 
Fra Skogbrynet og Blåbærstien er det jevnlig turgåere i stitråkk fra feltet ut i skogen og over 
myrområdene østover.  
 
Det er ingen universelt utformede utearealer eller boliger i planområdet.  

4.8 Estetikk og landskapsbilde 
Planområdet er i et relativt flatt landskap, og det medfører svært lite innsyn fra omgivelsene. 
Planområdet er en del av et større åpent landskapsrom rundt Rødenessjøen selv om det ikke er 
synlig fra sjøen. I en mindre skala danner større trær og hekker mindre halvåpne landskapsrom som 
bryter opp en flate og demper bebyggelsens brytning med naturlige landskapsformen. Vegetasjonen 
skaper mer runde og buede linjer i landskapet.  
 

 
Siden terrenget er relativt flatt, blir den lave bebyggelsen lite synlig totalt sett fra fv. 21. Kun den 
ytterste boligrekka synes, og lite av den bakenforliggende skimtes.  
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Terrenget fremstår i hovedsak som flatt med unntak av Spekkebuåsen som stikker opp som en 
skogkledd liten kolle, ca. 10-15 meter høyere enn landskapet rundt. Bebyggelsen i Solheimsveien 
ligger i en mindre helling med bakenforliggende barskog.  
 
Eksisterende boligbebyggelse består i all hovedsak av eneboliger på 1-1,5 etasjer bygd etter 1991. På 
et flertall av boligene er det garasje og evt. annet mindre bygning som lekestue o.l. Fargebruk på 
utvendig fasade er i stor grad hvitt og duse/mørke naturfarger.  
 

 
Bebyggelsen er 1,5 etasjer i flatt landskap. Tomtene er hage- og naturpregede.  

4.9 Grunnforhold og erosjonsfare 
Løsmassene i Ørje er av ulikt opphav. Arealene i Ørje sentrum og Krogstad-feltet ligger under marin 
grense. Den bebygde delen av planområdet ligger i hovedsak på tynn hav-/strandavsetning, og den 
ubebygde, nordlige delen har tynt humusdekke/bart fjell. Kun begrensede arealer under og ved den 
vestre boligrekka består av tykk havavsetning.  
 
Arealet vest for marin avsetning er flatt jorde, og ut fra helling og type løsmasser i og utenfor 
planområdet vurderes erosjonsfaren å være svært liten. 
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Løsmassene i planområdet består av tynt humusdekke/bart fjell og tynn hav-/strandavsetning. Kilde: 
Norges geologiske undersøkelser (NGU).  
 

4.10 Andre forhold 
Vann og avløp er tilknyttet det kommunale nettet. Det er fiberkabler, lavspent og VA-ledninger i 
grunnen. En høyspentledning i luft går inn i planområdet i vest, nord for dagens bebyggelse.  
 
Det er ingen spesielle tiltak for energisparing eller klimahensyn i planområdet utover private tiltak 
som luftvarmepumper, solcelle o.l.  
 

5. Beskrivelse av planforslaget 
 
I dette kapitlet beskrives hovedalternativet med 40 tomter og et felt for konsentrert 
småhusbebyggelse med plass til ca. 4-8 boenheter. I kapittel 6 beskrives andre alternativer som har 
vært vurdert, og hvordan de kan være aktuelle etter høring og offentlig ettersyn.  
 
I plankartet er dagens jordekant tegnet inn med stiplet turkis strek. Den vil bli fjernet etter høringen.  

5.1 Arealformål 
Planområdets areal er 209 dekar eller 209 100 m2. Hovedhensikten med reguleringsplan og 
bestemmelser er å tilrettelegge for boligbygging og god bokvalitet/godt bomiljø, jf. 
planbestemmelsene punkt 1.  
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I plankartet fordeler arealformålene seg slik: 

Formål Areal (daa) 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg 
 Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (21) 109,6 

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse 5,4 

Lekeplass (2) 2 

Næringsbebyggelse 1,5 

Øvrige kommunaltekniske anlegg 0,1 

Sum areal denne kategori: 116,8 

    

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 Fortau (7) 3,4 

Kjøreveg (6) 22,5 

Veg 0,3 

Sum areal denne kategori: 26,2 

    

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur 
 Grønnstruktur 4,8 

Turveg 0,7 

Sum areal denne kategori: 5,5 

    
§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt 
reindrift 

 Friluftsformål (3) 36,9 

Landbruksformål (7) 23,7 

Sum areal denne kategori: 60,6 

 
Hensynssonene er sikringssoner, faresone for høyspenningsanlegg og bevaring båndlegging etter 
kulturminneloven.  

5.2 Boligbebyggelse 
Befolkningsprognosene gir en økning i Marker på ca. 700 innbyggere fram til 2040. Ved beregning av 
2 eller 3 personer i hver husstand, tilsier dette henholdsvis 350 og 233 nye boliger. Hovedtyngden av 
boligøkning skal skje i Ørje med tilknytning til Ørje sentrum, jf. Kommuneplanens Samfunnsdel 2016-
2028. Andelen eldre vil øke, og flere av dem vil klare seg bedre selvstendig lenger og bo i eget hjem. 
Det er valgt å legge opp til noe ulike typer boliger i planforslaget selv om andelen eneboliger kan 
komme til å dominere. 

5.2.1 Frittliggende småhusbebyggelse  

Arealformålet frittliggende småhusbebyggelse innebærer både eneboliger og tomannsboliger.  
 
Feltene BFS1-10 er ubebygde tomter for eneboliger og tomannsboliger. Feltene BFS11-21er de 
bebygde tomtene i sørlige halvdel av planområdet samt 1-3 ubebygde blant disse.  
 
Byggegrense fra senterlinje samleveg er 12 meter til begge sider. Bortsett fra den grensen er det 
byggegrense fra tomtegrense og formålsgrense 4 meter med unntak av uthus, garasje, lekestue og 
stabbur som kan oppføres inntil 1,0 meter fra tomtegrense.  
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De ubebygde tomtene er ca. 700-1400 m2. Det betyr at de største i hovedsak er egnet som 
tomannsbolig og store eneboligtomter mens de minste kun er egnet for eneboliger. Tomtene er i 
snitt minst i felt BFS1, ca. 790 m2. Felt BFS1 ligger vis a vis felt BKS slik at denne delen fåret noe annet 
preg enn de øvrige nye feltene. Tomtenes størrelser og form i BFS1-10 er noe etter terrengets 
egnethet og mulig utforming i fht. veiløsninger. Det har også vært et ønske om å unngå lav 
arealutnyttelse ved kun store eneboligtomter. Mindre tomter sammen med et felt med konsentrert 
småhusbebyggelse er derfor med å sikre mer kompakte løsninger i planområdet. Med ulike 
tomtestørrelse legges det opp til variasjon i boligtyper for ulike kjøper- og aldersgrupper.   
 
Feltene BFS11-21 er eksisterende boligbebyggelse med eneboliger og tomannsboliger.  
 
Siden tomtene er noe variert i størrelse er det valgt differensiering av maksimum tillatte bebygde 
areal: 

- Hovedregelen er %BYA=30%, inklusive biloppstillingsplasser.  
- Unntaket er tomter <800 m2:  %BYA=35% 
- Unntaket er tomter > 1000 m2:  %BYA=25% 

For tomter mindre enn 1000 m2 er maksimum tillatte bebygde areal enn økning fra gjeldende 
reguleringsplan der det samme tallet er 25%.  
 
I planforslaget er det definert minimum: 

- Uteoppholdsareal 100 m2 med unntak tomter >1000 m2 der minste er 200 m2 
- Tre biloppstillingsplasser, inkl. garasje, for eneboligtomter 
- To biloppstillingsplasser per tomannsbolig  
- For sekundærleilighet skal det være en biloppstillingsplass i tillegg 

 
Det er definert maksimum: 

- 70 m2 grunnflate for garasje 
- 50 m2 grunnflate for stabbur/uthus/lekestue samlet 
- 6,0 m mønehøyde for garasje målt fra gjennomsnittlig planert terreng 
- 4,5 m mønehøyde for stabbur/uthus/lekestue  

 
Det tillates hobbyrom og lagerrom i garasjens loftetasje.  
 
Der høyeste og laveste punkt i terrenget målt inntil fasade hus er 1,5 meter eller mer, skal bolighuset 
bygges med sokkeletasjen. Med mønehøyde og gesimshøyde definert over, skal dette likevel ikke 
føre til flere etasjer enn sokkeletasje +1,5 etasje over. For andre bolighus innebærer 
maksimumshøydene 2,5 etasje + kjeller. Dette er en økning i forhold til reguleringsplanen fra 1991 
der det kun var tillatt med 1,5 etasje i tillegg til kjeller.  
 
For å minimere antall utkjørsler over fortau langs ny kjøreveg er det markert avkjørsel for de 
tomtene der det er tillatt med avkjørsel ut på samlevegen. Det innebærer at det kun blir tre 
avkjørsler som krysser fortauet i nordlige halvdel av planområdet. Den ene avkjørselen er for to 
tomter slik at avkjørsel må legges i tomtegrensa mellom dem.  
 

5.2.3 Konsentrert småhusbebyggelse 

For å sikre høyere arealutnyttelse og en variasjon i boligtilbudet er det lagt opp til et felt, BKS1, med 
konsentrert småhusbebyggelse i form av kjedehus og/eller rekkehus. Feltet kan bygges ut gradvis og 
danne rekker, f.eks. 2x 4 boenheter der den ene bygningen oppføres før den siste.  
 
Det er i bestemmelsene satt grense ved åtte boenheter, hvilket vil sikre en forutsigbarhet.  
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Maksimum bebygd areal, BYA, er satt til 35%. Maksimum gesims- og mønehøyde er satt til hvv. 6,5 
meter og 9,5 meter. Maksimum antall etasjer er to i tillegg til kjeller. Byggegrense til formålsgrense 
er 4,0 meter med unntak mot vest der byggegrense til SKV1 er 12 meter fra senterlinje vei.  
 
Det skal være minimum 1,5 biloppstillingsplass per boenhet, derav minimum 1 i garasje. Garasje kan 
ha maksimum mønehøyde 4,0 meter, og boder/uthus/lekestue kan ha maksimum 4,5 meter i 
mønehøyde. Uthus/lekestue kan være minimum 2 meter fra tomtegrense.  
 
Videre er det i bestemmelsene satt krav i henhold til kommunedelplanens bestemmelser, minimum 
10 m2 til felles lekeareal for hver boenhet. Kravet til minst uteoppholdsareal for hver boenhet er satt 
til 70 m2. 
 
Det skal i tilknytning til avkjørsel fra kommunal veg være et felles anlegg for avfallsbeholdere.   
 
Det skal videre sikres at syklister får mulighet for låsing av sykkel i stativ og/eller bod.  
 

 
Konsentrert fritidsbebyggelse som kjedehus kan være egnet nord i feltet Krogstad. Her bilde fra Kilebu 
sør for planområdet.  
 

5.2.4 Næringsbebyggelse 

Feltet, BN, dekker et areal med eksisterende næringsvirksomhet. Feltet innebærer en videreføring av 
reguleringsplanen for Krogstad vedtatt i 1991 og reguleringsplan for Kilebu, vedtatt i 1985. 
 
Det tillates oppført bygninger og anlegg for lettere industri og tjenesteyting, hvilket er som i 
reguleringsplanen fra 1991. Maksimal tillatte bebygd arealer er som i tilgrensende næringsareal i 
reguleringsplan for Kilebu, 60%. Maksimalt tillatte gesimshøyde er 7,0 meter, målt fra 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng, som i reguleringsplanen for Kilebu. Det tillates ikke virksomhet 
som overskrider grenseverdiene i gjeldende retningslinjer for støy.  

5.2.5 Andre typer bebyggelse og anlegg – Øvrige kommunaltekniske anlegg 

Det tillates kommunaltekniske anlegg. Feltet framkommer i grunnlagsdata.  
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5.2.6 Lekeplass 

Arealene skal utformes som arealer for barn og unge. BLK1 skal ha naturlig terreng og vegetasjon, og 
det tillates der oppført mindre aktivitetsapparater i tre og sittegruppe i tre. BLK 2 skal være planert 
gressplen, og det skal være mulighet for enkelt ballspill og benker. De to feltene er en videreføring av 
dagens forhold og reguleringsplan for Krogstad vedtatt i 1991.  
  

5.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

5.3.1 Veg 

Fylkesvei 21 har fått formål Veg, og av bestemmelsene fremkommer at veiarealene skal utformes 
etter gjeldende veinormaler.  

5.3.2 Kjøreveg 

Samleveger som SKV1, er 10 meter inkludert minimum 4,5 meter kjørebanebredde.  
Adkomstveier er 7 og 8 meter inkludert minimum 3,5 meter kjørebanebredde.   
 
Det tillates opparbeidet grøfter for drenering og håndtering av overvann. 
 
Den regulerte adkomstveien skal i nord endres slik at den kun berører nydyrket areal for å få en 
nødvendig veitrasé. Dette betyr en veitrasé som i hovedsak kun berører dyrka mark for ut- og 
innkjøring fra/til fylkesvei 21. 
 

5.3.3 Fortau 

Det er i plankart og bestemmelser syv felter med fortau, SF1-7.  
 
Det er lagt opp til fortau, SF1-4, på østsiden av nye samleveg nord for dagens bebygde areal. Det er 
knyttet rekkefølgebestemmelse til opparbeiding av fortau samtidig med langsgående vei.   
 
Det er lagt opp til fortau langs Blåbærstien mellom krysset med Tyttebærstien og krysset med 
Kilebuveien, felt SF5. Det er lagt på vestsiden av veien. Fortauet har i syd en overgang til nordsiden av 
Kilebuveien, og fortauet fortsetter på samme side til fv. 21 i feltene SF6 og SF7. Ved valg av trasé 
nord for Kilebuveien i feltene SF6 og SF7 er det valgt å begrense bredden på fortau til 2,0 meter for å 
skåne bebyggelse og dyrka mark, og dermed øke realismen i gjennomføring av fortausløsning. For de 
øvrige feltene for fortau skal gangbredde være 2,5 meter, hvilket sikrer bedre universell utforming.  
 
Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til opparbeiding av fortau for felt SF5 langs deler av 
Blåbærstien og Kilebuveien, dvs. fortauet må være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse til nye 
boliger.  
 
Det er ikke valgt rekkefølgebestemmelser for fortauet som følger Kilebuveien i feltene SF6-7 fordi det 
forutsettes frivillig innløsning av tomteareal eller ekspropriasjon.  

5.4 Grønnstruktur 

5.4.1 Grønnstruktur – grønnstruktur 

Det tillates opparbeidet lekeareal på minimum 1 dekar med leke-/aktivitetsapparater. Apparater for 
enkelt ballspill som for eksempel enkelt fotballmål eller volleyballnett er tillatt.  I tillegg skal 
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minimum 50 m2 være lekeplass for små barn opptil 5 år med egnet utforming og lekeapparater. 
Lekearealet kan deles opp, og stigning på hver av dem skal ikke være brattere enn 1:10.  
 
For øvrig skal eksisterende vegetasjon i størst mulig grad bevares. 
 
Mellom SKV2 og SKV3 kan det opparbeides en kortest mulig turveg 3,5 meter bred med subbus eller 
grus, og turvegforbindelsen skal bommes med sentrallås. Den samme turforbindelsen kan brukes for 
snøopplag om vinteren. Hovedhensikten med turdraget er å tilrettelegge for snarvei for gående og 
syklende samt sikre alternativ adkomst for brannbil, ambulanse etc. Bommen skal låses med 
sentrallås.  

5.4.2 Turveg 

Det kan opparbeides turveg med gangbredde 2,5 meter. Toppdekke skal være grus, subbus og/eller 
jordbakke. 
 
Det tillates oppført stengsel på turveg for å hindre motortrafikk på turvegen. Stengsel skal ha en 
åpning på minimum 1,2 meter slik at syklister, gående og HC-brukere kan passere gjennom. Stengsel 
kan være store blokksteiner som er umulig å flytte på uten maskin, eller bom.  

5.5 Landbruk-, natur- og friluftsformål 

5.5.1 Landbruksformål 

Arealene skal drives etter landbrukslovgivningen. I feltene LL1-2 skal landbruksarealene være med 
skog- og buskvegetasjon, og det skal tilstrebes en sammenhengende tresetting.  

5.5.2 Friluftsformål 

Arealene skal drives etter landbrukslovgivningen med stor vekt på landskap, friluftsliv og 
naturmangfold.  
 
Bålplass av stein kan etableres sammen med enkle trebenker/sittegrupper på egnet sted. Det kan 
ryddes vegetasjon for å opprettholde eksisterende sti.  
 

5.6 Hensynssoner 

5.6.1 Andre sikringssoner 

Det er to typer sikringssoner i plankartet; frisikt og annen sikringssone.  
 
Innenfor siktlinjene ved avkjørsler tillattes ikke sikthindrende vegetasjon eller elementer over 0,5 
meter fra tilstøtende vegers nivå.  
 
Sikringssonen rundt kulturminnet skal være en buffer rundt et automatisk fredet kulturminne. 
Skjøtsel skal skje skånsomt. Det er ikke tillatt å fjerne stein eller jord fra sonen. Det tillates kun 
terrenginngrep etter godkjenning av kulturminnemyndighetene. Det er tillatt å sette opp 
informasjonsskilt etter godkjenning fra kulturminnemyndighetene. Det er tillatt å rydde vegetasjon 
for å holde eksisterende sti åpen.  
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5.6.2 Faresone – Høyspenningsanlegg inkl. høyspentkabler 

Det tillates kun oppført anlegg og installasjoner for høy- og lavspent strøm. Arbeid i faresonen må 
følge gjeldende retningslinjer gitt av netteier.  

5.6.3 Båndleggingssone – båndlegging etter kulturminneloven 

Arealet er båndlagt etter lov om kulturminner. Det er ikke tillatt å fjerne stein eller gjøre andre 
terrenginngrep. Det er tillatt å sette opp informasjonsskilt etter godkjenning fra 
kulturminnemyndighetene. Det er tillatt å rydde vegetasjon for å holde eksisterende sti åpen.  
 

5.7 Fellesbestemmelser  

5.7.1 Arkeologiske funn 

Standardtekst for funn som er fra før reformasjonen, er i satt inn, og de er i tråd med 
kulturminneloven.  

5.7.2 Bebyggelsens utforming 

Boligbebyggelsen skal ha en god form og materialbehandling. Utvendige farger, herunder farge på 
tak, skal harmonere med omgivelsene. Garasje og uthus/lekestue skal ha utvendig form og farge som 
harmonerer med boligbebyggelse på samme tomt. 
 
I tilslutning til eksisterende bebyggelse skal den planlagte bebyggelsen tilpasses bebyggelsen i 
områder for øvrig mht. materialform og farge. Det er tillatt med saltak, skrått tak, valmet tak og flatt 
tak.  
 
Det er tillatt med opptil 1,2 meter høyt gjerde, og materiale, plassering og farge skal godkjennes av 
bygningsmyndigheten.  

5.7.3 Vann og avløp 

Alle boenheter skal kobles til kommunalt ledningsnett for vann og avløp.  
 

5.7.4 Universell utforming 

Det er presisert at universell utforming skal vektlegges ved utforming av allment tilgjengelige 
utearealer.  
 
Det bør søkes universell utforming for minst fem boenheter med tilhørende utearealer. 
 

5.8 Rekkefølgebestemmelser 
Lekearealet i felt Grønnstruktur skal være opparbeidet før nye boliger i felt BKS og BSF1-6 kan tas i 
bruk.   
 
Adkomst til bolig må være ferdigstilt før bolig kan tas i bruk.  
 
Ny kjøreveg mellom eksisterende Tyttebærstien og fylkesvei 21 kan ferdigstilles etappevis, men 
fortau skal alltid ferdigstilles samtidig med langsgående kjøreveg.  
 
Fortau felt SF5 må opparbeides før nye boliger kan tas i bruk.  
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Tyttebærstien skal stenges med bom eller blokksteiner sør for BFS7 i plankartet for å hindre 
motortrafikk. Stengselet skal ikke hindre gjennomgående ferdsel av syklister, gående og HC-brukere 
på til og fra fortau.  
 

6. Null-alternativet og vurderte øvrige alternativer 

6.1 Nullalternativet 
Arealet i gjeldende reguleringsplan er 164 090 m2.  
 
Null-alternativet er nå-situasjonen slik det er i felt i dag og videre utvikling fra dette inkl. dagens 
arealplaner. Null-alternativet innebærer ca. 30 færre boenheter enn hovedalternativet beskrevet i 
kapittel 5. Null-alternativet er først og fremst beskrevet i kapittel 2 og 4. Videre sammenlignes det 
valgte hovedalternativer med null-alternativet i kapittel 7.   

6.2 Andre alternativer som er vurdert 
De viktigste alternative løsningene er beskrevet nedenfor. 

6.2.1 Boligtyper, tomtestørrelse og antall boliger  

Det er vurdert løsninger innenfor: 
a. andel flermannsboliger og andel eneboliger 
b. antall boliger i forhold til sammensetning av boligtyper  
c. tomtestørrelser 

Et alternativ til null-alternativet og det valgte hovedalternativet som vil bli vurdert etter høringen og 
det offentlige ettersynet, er å redusere antall tomter noe ved å øke tomtestørrelsen. Det gjelder å slå 
sammen noen av tomtene: 

- de to sørligste i felt BFS4 slås sammen til en tomt 
- tomtene i felt BFS 1 er små, ca. 775 m2, i gjennomsnitt, og etter høringen vil det bli vurdert å 

redusere dem fra åtte til fem ved å slå sammen de fire østligste til to og de to sørligste til en.  
- I felt BFS2 vil det blir vurdert å redusere antall tomter fra fem til fire.  
- I de øvrige nye feltene vil det bli vurdert å redusere antall tomter med inntil 3 tomter.  

Hensikten med større tomter å kunne tilby variasjon etter ulike tomtestørrelser. Tomtestørrelsen vil 
da maksimalt være ca. 1,6 mål. I tillegg kan det vurderes om de to tomtene med høyspentmast tas ut 
eller slås sammen til en. Dette alternativet innebærer ca. 21 flere tomter enn i null-alternativet. Litt 
større tomter vil gi større mulighet for husbyggere til å tilpasse boligens form og størrelse samt 
utearealer etter sitt behov.  

6.2.2 Trafikk - adkomst og tilrettelegging for gående og syklende  

Stenging av Tyttebærstien for motorkjørende 
For å unngå gjennomkjøring i de smale boliggatene i feltet Krogstad og vesentlig økt trafikk på 
Kilebuveien og Blåbærstien, er det vurdert hvor vei skal stenges for gjennomkjøring. I varsel om 
oppstart av planarbeidet la planfremmer frem flere alternativer for dette. I hovedforslaget stenges 
den mellom ny og eksisterende bebyggelse, hvilket betyr at dagens adkomst for motorkjørende 
beholdes for alle dagens beboere. Alternativet til dette er å stenge adkomst i for ca. 18 husstander i 
Tyttebærstien vest for krysset med Blåbærstien. Disse beboerne vil da for motorferdsel, ha adkomst 
via ny adkomstvei fra nord. Deres nye adkomst ville da bli ca. 500-750 meter lengre enn i dag. 
Adkomst for syklende og gående vil være den samme som i dag. Fordelen med dette alternativet er 
at det vil redusere antall motorkjørende på Kilebuveien og Blåbærstien og dermed forbedre 
trafikksikkerhet for gående og syklende samme strekning. Det vil være å prioritere myke trafikanter 
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fremfor motorkjørende samtidig som beboere langs Kilebuveien vil få redusert belastning med 
kjøring forbi sine eiendommer. Det vil etter høringen bli vurdert om stenging for gjennomkjøring skal 
skje nord for dagens eksisterende bebyggelse eller om alternativet beskrevet over, skal følges.  
 
Fortau langs alle gater 
Det er vurdert fortau langs samtlige gater. Trafikkmengden er lav, og gatene er smale i selve 
boligfeltene. Fortau i selve boligfeltene vil derfor medføre beslag av tomteareal og kjøp av 
tomteareal uten at samfunnsnytten er tilsvarende eller høyere. Samlevegen Kilebuveien og 
Blåbærstien sør for krysset med Tyttebærstien har høyere trafikk og skal tjene for både dagens 
bebygde arealer og utvidet areal. Det er viktig vei for tilknytning til Ørje sentrum med skole og andre 
samfunnsfunksjoner. Det er derfor kun valgt fortau annet enn for samlevegene.  
 
Sidevalg av fortau:  
Langs de to samlevegene Blåbærstien er det vurdert trasé for fortau. Fortau er valgt på vestre siden 
av Blåbærstien sør for krysset med Tyttebærstien for å sikre samme sidevalg helt ned til krysset med 
fv. 21. Fortau er valgt på nordsiden av Kilebuveien fordi det er mindre kryssende interesser med 
boligbebyggelse. På nordsiden berører fortau tre boligtomter med bebyggelse ca. 10-25 meter fra et 
eventuelt fortau. På sørsiden berører et fortau seks boligtomter med avstand mellom dagens 
bebyggelse til kjøreveg ca. 2- 15 meter. Det nærmeste bolighuset er på eiendom gnr. 94 bnr. 8 med 
ca. 3,5 meter til Kilebuveien. Nevnte eiendom har allerede blitt redusert som følge av vedtatt 
reguleringsplan for E18 Ørje S – Riksgrensen, vedtatt 29.09.2013.  
 
Både nord og sør for Kilebuveien berører en fortaustrasé dyrket mark. Nord for Kilebuveien berører 
en fortaustrasé dyrket mark med en lengde på 165 meter, og tilsvarende lengde sør for Kilebuveien 
er 85 meter. Det er først og fremst grad av bebyggelse som avgjør sidevalg for fortau langs 
Kilebuveien, side for fortau langs Blåbærstien, og kryssinger med kjøreveier og avkjørsler.  
 

7. Vurdering av konsekvenser 
 

7.1 Metodikk 
I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger er det kun temaer som kan få vesentlige virkninger 
på miljø og samfunn som skal konsekvensutredes.  De øvrige temaene skal redegjøres 
konsekvensene for. I tillegg skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Temaene 
som er oppgitt i Forskrift om konsekvensutredninger § 21 ble vurdert og fastsatt i planprogrammet, 
og det har ikke kommet nye opplysninger eller kunnskap som har endret dette. 
 
Følgende temaer ble fastsatt i planprogrammet at kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn og skal utredes, jf. planprogrammet kapittel 6: 

• Arkeologiske forekomster - registrering av fylkesarkeologen ved Østfold fylkeskommune med 
påfølgende rapport. 

• Konsekvenser for tettsteds- og sentrumsutviklingen – det vil innebære en vurdering av 
boligbehov og mulig/ønsket boligmengde i Ørje sentrum. Det vil også innebære en analyse av 
ulike boligtyper i fht. etterspørsel og behov for Marker kommune, planområdet og for Ørjes 
kjernesentrum. Hovedspørsmålene er om utbyggingen i planområdet vil være negativ for 1) 
sentrumsutviklingen i Ørje, 2) en målsetting om redusert transportbehov og økt miljøvennlig 
transport og 3) øvrige overordnede føringer og planer. 
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Vurderingen av konsekvensene på miljø og samfunn som et planforslag vil føre til, skal vurderes opp 
mot null-alternativet, dvs. at gjeldende reguleringsplan består. 
 
Vurderingen i konsekvensutredningen vil være emnevis, og vurdering av konsekvens for miljø og 
samfunn vil ha følgende konsekvenskategorier: Ingen - Lav – Middels – Høy eller valørene ---, --, -, 
0/ingen, +, ++ og +++. Omfanget av hvert av de to temaene som skal konsekvensutredes, er også 
beskrevet i form av lav, middels og stor. Omfang er knyttet til verdien av temaet i planområdet og 
dets influensområde.  
 
Denne metodikken skal følges for alle temaene, også de med lav eller ingen konfliktgrad med 
planlagt utbygging.  
 
En tematisk vurdering skal gjennomføres for følgende temaer, jf. planprogrammet.  

• Tettstedsutvikling, boligbebyggelse og – typologi 

• Friluftsliv, grønnstruktur, barn og unge 

• Landbruk, jordvern og grunneierinteresser 

• Kulturminner og -miljø 

• Trafikksikkerhet og -avvikling for alle trafikanter 

• Støy 

• Energi- og klimahensyn 

• Universell utforming 

• Estetikk og landskapsvirkning 

• Naturmangfold 

• Vassdrag, erosjon og grunnforhold 

• Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

• Overordnede planer 
 
For noen av temaene er hva som skal beskrives og utredes beskrevet nærmere i planprogrammet, og 
det følges opp i kapitlene under.  
 
Den emnevise vurderingen gir grunnlag for en totalvurdering av konsekvensene og konfliktgrad og 
samsvar med miljø- og samfunnsinteressene.  
 

7.2 Tettstedsutvikling, boligbebyggelse og – typologi 
Utredningen Kartlegging av boligbehov og boligkapasitet i Marker kommune – Strategier for 
framtidig boligbygging, datert 30.04.2018, er utarbeidet av Natur, Plan og Utvikling som en del av 
grunnlaget for ny regulering av Krogstad, jf. godkjent planprogram for planarbeidet.  
 
Utredningen har tatt for seg strategier for boligbygging i Marker kommune med vekt på Ørje. Det er 
lagt vekt på sentrumsdannelse, klimavennlig transport, barn og unge, handelslivet, innbyggertallet, 
befolkningsprognoser, ulike befolkningsgruppers behov og boligtyper.  
 
Konklusjonen er at det må legges opp til høy utnytting i kjernesentrum og nær dette med mindre 
leiligheter i form av lavblokk og rekkehus, men det er begrensede arealer for dette i Ørje sentrum. 
Mulighetene for transformasjon er relativt begrensede. 
 
Videre er det gunstig å legge opp til boenheter for ulike befolkningsgrupper i avstand opptil ca. 1,9 
km fra sentrum, slik som på Krogstad. Å tiltrekke seg nye innbyggere i yrkesaktiv alder, gjerne 
barnefamilier, er viktig for å opprettholde et vitalt lokalsamfunn.  
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Nye innbyggere er viktig for forretningslivet i Ørje. En utbygging på Krogstad er under disse 
forutsetningene positivt for Ørje og Marker kommune. Det er samtidig veldig viktig å legge til rette 
for klimavennlig transport mellom sentrum og boligfelt utenfor kjernesentrum, og rapporten 
beskriver ulike tiltak. Plan og bestemmelser følger opp utredningen mht. tilrettelegging for mye 
trafikanter, herunder barn og unge.  
 
Dersom man velger å legge opp til flere boenheter, dvs. høyere boligkapasitet, enn det som 
befolkningsprognosene tilsier i planperioden, bør sentrumsnære felter prioriteres foran andre. 
Boligtyper som gir landlige omgivelser, for barnefamilier og yngre par og enslige er samtidig viktig å 
vektlegge for å tiltrekke seg innbyggere i yrkesaktiv alder, og ny regulering for Krogstad legger opp til 
dette samt gir mulighet for eldre som kan klare seg selvstendig. Dette er ikke å anse i konflikt med 
arealer med i kjernesentrum eller sentrum med høy utnyttingsgrad for mindre og små lettstelte 
leiligheter godt egnet for eldre.  
 
Det vises for øvrig til kapittel 7.14 og rapporten.  
 
Omfang og verdi vurderes til lav-middels siden det er ca. 30 flere boliger det tilrettelegges for enn i 
gjeldende reguleringsplan. 
Konsekvens av plan og bestemmelser for temaene vurderes til ingen-lav negativ konsekvens, dvs. 0/-.  

7.3 Friluftsliv, grønnstruktur, barn og unge 
Planforslaget har vektlagt tre arealer for barns lek, dvs. BLK1-2 og Grønnstruktur, og bestemmelsene 
for feltene sikrer hensyn til og tilrettelegging for barn og unge. De to første ligger sentralt i søndre 
delen av planområdet mens den siste er plassert sentralt blant de 35-38 nordligste planlagte 
boenhetene. Samtidig er det utmarksarealer langsgående hele feltet som sikrer mulighet for 
oppdagelser, aktiviteter og opplevelser for folk i alle aldre.  
 
Den lille kollen med gravrøysa er sikret i plan og bestemmelsene for skogbruk med spesiell vekt på 
friluftsliv, landskap og naturmangfold, hvilket betyr at hensikten der er likeså mye rekreasjon som 
skogbruk. Gravrøysa er et turmål og gir kollen identitet. På toppen av kollen er det også noe utsikt 
vestover og østover. De grønne arealene er i hovedsak sammenhengende og i sammenheng med 
skogarealer øst for planen. De grønne arealene i planen er med og sikrer et godt bomiljø for barn og 
unge samt mulighet for friluftsliv. 
  
Verdi eller omfang av temaet friluftsliv, grønnstruktur, barn og unge er lokal og viktig for de som bor 
der. Det er derfor satt til lav-middels på skalaen. 
Konsekvens for temaene er nøytral/ingen konsekvens fordi plan og bestemmelser innebærer lave 
positive og negative konsekvenser. Positive konsekvenser for barn og unge er også omtalt under 
trafikk.  

7.4 Landbruk, jordvern og grunneierinteresser 
I planforslaget skånes 12,6 dekar av dagens jordbruksareal for utbygging sammenlignet med 
gjeldende reguleringsplan. Dette er etter grunneiers ønske samt i tråd med gjeldende retningslinjer 
for jordvern. Det er kun for nødvendig adkomst i nord mot fv. 21 at et svært begrenset areal med 
jorde, ca. 3 dekar, som inngår i adkomst fra fv. 21.  
 
Videre forutsetter opparbeiding av fortau i felt SF7, med grøft ca. 5 meter langsgående ca. 150 meter 
av et jorde. Det siste anses nødvendig for å sikre barn og unge samt andre myke trafikanter til og fra 
Ørje. Det er ikke lagt rekkefølgebestemmelser for felt SF7 fordi det legges opp til frivillig avtale med 
grunneier.  
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Omfang eller verdi av landbruk i planområdet er lav grunnet lite areal.  
 
Konsekvens for landbruket er lav positiv konsekvens grunnet at planforslaget legger opp til mindre 
beslag av dyrket mark enn null-alternativet, og arealbeslaget av dyrket mark i planforslaget er svært 
begrenset og kun til nødvendig adkomst.  

7.5 Kulturminner og -miljøer 
Det automatisk fredede kulturminnet er hensyntatt gjennom båndlegging etter kulturminneloven. 
Det samme er 5 meter sikringssone rundt. Videre er det minimum ca. 40 meter mellom bebyggelse 
og vei til kulturminnet. Arealer rundt gravrøysa er regulert til LNF- friluftsformål slik at 
opplevelsesverdien med kulturminnet er sikret. Den fredede gravrøysa anses derfor godt sikret 
utover det kulturminneloven setter som minstekrav. Stien over kollen beholdes, og 
informasjonsskiltet ved kulturminnet er ved stien og kulturminnet. Kulturmiljøet rundt gravrøysa, 
dvs. kollen den ligger på, bevares. Plan og bestemmelser legger opp til en bedre sikring etter 
kulturminneloven enn null-alternativet.  
 
Omfang av kulturminnevernet i området er lav-middels.  
Konsekvens for kulturminnevernet er lav positiv konsekvens, dvs. valøren 0.  

7.6 Trafikksikkerhet og -avvikling for alle trafikanter 
Det er i plan og bestemmelser satt krav om fortau i felt SF5 før nye boliger kan bygges. Dette vil 
bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter, herunder barn og ugne som ferdes til og fra skole m.m. 
Det tar bedre hensyn til ferdsel med barnevogner, rullestol og andre brukere.  
 
Videre er det satt krav om fortau i ny bebyggelse slik at myke trafikanter kan ferdes gjennom hele 
planområdet. Det burde vært rekkefølgebestemmelse om fortau langs hele Kilebuveien, men det er 
regulert inn i plan og bestemmelser.  
 
Fortau i krysset Blåbærstien vs. Kilebuveien sikrer bedre sikt for kjørende og bedre forutsigbarhet.  
Tyttebærstien beholdes som en blindvei for motorkjørende, hvilket sikrer at det ikke blir økt trafikk 
på nevnte vei. Veiene i eksisterende boligbebyggelse som skogbrynet, forblir smal, men det er ikke 
mulig å gjøre veien bredere på grunn va private boligtomter.  
 
Langs ny bebyggelse blir det kun tre adkomster til fire nye boligtomter som må krysse nytt fortau. 
Videre er det tre adkomstveier som munner ut i samlevegen. Dette anses akseptabelt i fht. 
trafikksikkerhet for ferdende på fortauet, spesielt barn og unge.  
 
Omfang eller verdi for temaet trafikksikkerhet og -avvikling er middels siden det omfatter mer enn 
100 husstander, inkl. barn og unge.  
Konsekvens av plan og bestemmelser for trafikksikkerhet og -avvikling er lav positiv siden plan og 
bestemmelser medfører noe forbedring i forhold til null-alternativet mtp. fortau og turveg.  
 

7.7 Støy  
I følge støyberegninger utført i forbindelse med utbygging av ny E18 gjennom Ørje gir ikke utslag 
over tillatte grenseverdier for bebyggelsen i planområdet. Fra fv. 21 kan det forekomme noe 
trafikkstøy, men det er begrenset med trafikk med ÅDT 1425. Samtidig er den planlagte bebyggelsen 
mer enn 60 meter fra fylkesveien. Det er derfor ikke ansett relevant med støyutredningen i saken, og 
det er lagt til grunn at trafikkstøy fra fv. 21 er under tillatte grenseverdier.  
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På Kilebuveien er det trafikk fra ca. 85 husstander og noe trafikk til og fra veien Krogstadbråten. 
Dette kan representere noe belastning for de som bor inntil veien i dag, men det er ikke planlagt ny 
bebyggelse langs Kilebuveien. Det er likevel ikke grunn til å tro at støy fra trafikk på Kilebuveien 
overstiger tillatte grenseverdier for støy. Det legges ikke opp til økt trafikk på Kilebuveien siden ny 
bebyggelse kun skal ha adkomst fra fv. 21 i nord.  
 
Omfang eller verdi for temaet støy er lav. 
Konsekvens av støy i og som følge av ny bebyggelse er liten negativ.  
 

7.8 Energi- og klimahensyn 
Det er en nasjonal målsetting å redusere energiforbruket og ta klimahensyn gjennom reduserte 
utslipp av klimagasser. Plan og bestemmelser tar på flere måter hensyn til dette: 

- Økt tilrettelegging for ikke-motorisert ferdsel ved krav om fortau i ny og eksisterende 
bebyggelse. 

- Myrområdene øst for kollen og eksisterende bebyggelse bevares slik at utslipp av metan 
forhindres. To tomter, felt BFS10, ligger i overgang mellom myr og fast mark, men 
planfremmer har vurdert at skogvegetasjonen på dette arealet viser at det ikke er myr.  

- Det er nevnt i fellesbestemmelsene at det kan installeres energisparende, miljøvennlige 
energikilder.  

Omfang eller verdi av klima- og energihensyn er lav og svært lokal. 
Konsekvens for klima og energi er lav negativ konsekvens.  

7.9 Universell utforming 
Plan og bestemmelser innebærer fortau bredde 2-2,5 meter og vektlegging på universell utforming 
for lekearealer og bygg. Fellesbestemmelsene innebærer en forbedring i fht. gjeldende 
reguleringsplan og en oppdatering ifht. gjeldende regelverk og andre føringer.  
 
Omfang eller verdi av universell utforming er lav siden den er svært begrenset mht. antall 
mennesker. Den er allikevel viktig for de som skal bo der, jf. kapittel 7.2 og 7.3.  
 
Konsekvens for universell utforming er lav-middels positiv konsekvens grunnet forbedring for ulike 
brukere i planområdet og for forbindelse ut og inn av området.  

7.10 Estetikk og landskapsvirkning 
Mot jordet i vest er det sikret en smal kantsone mellom jordet og planlagt vei, hvilket vil myke opp 
landskapsvirkningen av bebyggelsen med grønn vegetasjon som blant annet seljetrær og busker.  
 
Landskapsvirkningen av den nye bebyggelsen blir relativt liten fordi terrenget er såpass flatt og gir 
lite innsyn for allmennheten fra vest og øst. Kollen bevares som grønnstruktur, hvilket bevarer noe av 
det naturlige landskapet i planområdet mht. landskapsvirkning. Bevaring av kollen som skogkledd, 
bidrar til å dempe landskapsvirkningen av bebyggelsen. Videre anses at begrensningen i byggehøyde 
i stor grad bidrar til å dempe landskapsvirkningen av bebyggelsen. Gårdsbebyggelsen og jordene vest 
for planområdet skaper avstand og skjermer for innsyn fra vest. 
 
Planområdet ligger i nedbørsfeltet for Haldenvassdraget og er da omfattet av Rikspolitiske 
retningslinjer for vernede vassdrag. Planfremmers vurdering er at planområdet ikke er synlig fra 
vassdraget, og det er tatt vesentlige hensyn til landskapsvirkning langs vassdraget gjennom plan og 
bestemmelser om plassering av bebyggelse, byggehøyde, grønnstruktur m.m. 
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Omfang eller verdi av landskap og estetikk i planområdet og influensområdet er lav.  
Konsekvens for estetikk og landskapsvirkning er lav negativ konsekvens.  
 

7.11 Naturmangfold 
Konsekvenser for naturmangfold skal vurderes etter naturmangfoldloven (nml) §§ 8 – 12. 
Kunnskapsgrunnlaget for vurderingen er de offentlige kartdatabasene for naturbase.no og 
artsdatabanken.no samt befaringer i felt. Arealene der ny bebyggelse er tenkt oppført, er i all 
hovedsak skog der det er drevet aktivt skogbruk og foretatt sluttavvirkning.  
 
Føre-var-prinsippet beskrevet i nml §9 er dekket gjennom det nevnte kunnskapsgrunnlaget, og det er 
kvalitetssikret gjennom befaringer. En relativt høy andel grønt areal skal videreføres som det.  
 
Den samlede belastningen for økosystemene, jf. nml §10, anses å være begrenset. Myrområdene 
bevares. Dagens skogområder brukes av rådyr, elg, vanlige fuglearter, vanlige planter og andre 
organismer. Jordekantene blir i stor grad beholdt til fordel for insekter og andre arter knyttet til 
jordbrukslandskapet. Videre er det sikret en korridor for arter fra skogområdene i øst over felt LF1 og 
videre vestover. Det er også avsatt grøntareal langs elva/bekken i nord, og det er skogareal på begge 
sider av bekken/elva nord for planområdet. I dette området av Ørje og Marker der det er store 
tilgjengelige skogområder og jordbrukslandskap, anses den planlagte utbyggingen å ha svært 
begrenset lokal konsekvens for økosystemene, og den vurderes der til å være lav/liten.  
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jf. nml §11, er innarbeidet i planbestemmelsene 
gjennom bl.a. tilkobling til kommunalt lukket vann- og avløpsnett. Gjeldende regelverk skal følges 
ifht. forurensning. Det er i skogsdrift lagt spesiell vekt på flerbruk. Det er lav sannsynlighet for 
forringelse av miljøet som følge av teknikker og driftsmetoder. 
 
Kostnader for avbøtende tiltak skal betales av utbygger, jf. nml §12.  
 
Omfang eller verdi av naturmangfold i planområdet og influensområdet er lav.  
Konsekvensen for naturmangfold er lav negativ konsekvens.  
 

7.12 Vassdrag, erosjon og grunnforhold 
I planområdet er det en bekk tilgrensende planområdet i nord. Det er i plan og bestemmelser lagt 
opp til at den nye bebyggelsen skal være minimum 10 meter fra bekken, og med byggegrense på 4 
meter fra formålsgrense blir det totalt minimum, 14 meter. Kantsonen LL2 er opptil ca. 30 meter 
bred mellom bekk og planlagt utbygging. Utenfor planområdet, dvs. mellom planområdet og bekken 
er avstanden større. Det er derfor tatt hensyn til Vannressurslovens krav om vektlegging av 
kantsoner og bekkeløp, herunder hensyn til flom.  
 
Det er innenfor planområdet eller tilgrensende ingen bekker eller elver. Det er ingen dammer. Det er 
et myrområde, jf. kapittel 4.2, øst for Spekkebuåsen m.m.  
 
Det er på bakgrunn av grunnforholdene og helling i terrenget ikke foretatt videre utredning av 
erosjonsfare og skredfare. Fare for erosjon og skred anses som svært lavt. Grøfter langs veier skal og 
kummer skal sikre forsvarlig håndtering av overvann. Løsmassene er i hovedsak også av en slik art at 
det infiltreres i grunnen.  
 
Omfang eller verdi av vassdrag, erosjon og grunnforhold er lav.  
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Konsekvens for vassdrag, erosjon og grunnforhold er ingen eller svært lav negativ.   

7.13 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse i tråd med veileder fra DSB. Den viser ingen klare 
konfliktområder mellom sikkerhet og beredskap vs. plan og bestemmelser.  

7.14 Overordnede planer 
De mest aktuelle overordnede planene vurderes opp mot plan og bestemmelser. Kommuneplanens 
samfunnsdel for Marker beskriver både ulike boligtyper, boattraktivitet og fordeler med å bo i 
Marker og Ørje. Plan og bestemmelser anses å følge opp nevnte kommuneplans samfunnsdel. 
 
Fylkesplan Østfold mot 2050 gir målsettinger for framtidig boligutvikling og lokalisering av denne, 
også for Ørje og Marker. Kartleggingen av boligbehov og -kapasitet og konsekvenser for 
sentrumsutviklingen viser at Marker kommune bør sile ut arealer for boligformål i overordnet 
arealplan ut fra målsettinger om å støtte opp under sentrum og klimavennlig transport. Det ble i 
utredningen sett på egnethet ut fra gangavstand til sentrum, terreng/høydeforskjeller, boligtyper og 
mål-/befolkningsgrupper. Utredningen viser at det er arealer som har brattere adkomst og ligger 
vesentlig lenger unna Ørje sentrum i overordnet plan enn Krogstad, og flere av disse vil bli bilbaserte 
og lite egnede for eldre til å klare seg lenger hjemme, jf. en vesentlig høyere andel eldre i 
befolkningen. Utredningen peker på følgende strategier for å velge arealer for boligformål i 
overordnet plan: 

- Redusere antallet felt med boligformål i overordnede arealplaner slik at arealene 

samstemmer med framtidens befolkningsprognoser  

o I planperioden 

o Innenfor 2-3 planperioder 

- Innføre rekkefølgebestemmelser for utbygging av de ulike feltene 

- Velge felter etter gode kriterier slik at utsiling av felter ved rullering av overordnet arealplan 

blir framtidsrettet og i tråd med nasjonale og regionale målsettinger, samt kommuneplanens 

samfunnsdel 

Tettstedsavgrensningen for Ørje i Fylkesplan Østfold mot 2050 bør gås gjennom på nytt.  
 
Omfang og verdi av temaet er vurdert til lav. 
Konsekvens av plan og bestemmelser for de to nevnte overordnede føringene er at Krogstad ikke 
faller akseptabelt ut. Det er andre felter som bør gås gjennom på nytt ved rullering av overordnede 
arealstrategier/-planer for å sikre samsvar mellom overordnede føringer.  
 

7.12 Oppsummering og konklusjon  
Planområdet ligger i et område med ganske lavt konfliktpotensiale med miljø og samfunn. Plan og 
bestemmelser gir innen flere temaer en bedre oppfølging av overordnede føringer enn gjeldende 
reguleringsplan for Krogstad, vedtatt i 1991. Det gjelder spesielt jordvern, trafikksikkerhet og hensyn 
til kulturminnevern. Plan og bestemmelser får ikke negative konsekvenser for sentrums- og 
tettstedsutvikling. Samlet sett er det ikke vesentlige negative konsekvenser for miljø og samfunn som 
følge av planfremmers detaljregulering for Krogstad.  
 
Utredning av boligbehov og boligkapasitet peker på at det er behov for styring av hvor framtidig 
boligbebyggelse skal skje i Ørje, men Krogstad er ikke blant de feltene som faller dårligst ut i 
kartleggingen ifht. gangavstand, høydeforskjeller for gange, mål-/befolkningsgrupper og boligtyper.  



 
  

 

34 
 

Alternativet med 21 tomter, jf. kapittel 6.2.1, er ikke konsekvensutredet siden konsekvensene i all 
hovedsak fremkommer i utredning av hovedalternativet i kapittel 7. Det er ikke vesentlig forskjell i 
konsekvensene av de to alternativene i fht. null-alternativet.  


