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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.  

 

Ysterudneset ligger ved Rødenessjøen, ca. 2 km utenfor Ørje sentrum. Neset er forbundet med Ørje 

via Fylkesvei 818 som er tilrettelagt for turister. Det er også mulig å komme seg til neset med småbåt. 

Området blir idag brukt til landbruk, men er i Kommunedelplanen avsatt som boligområde og 

friområde / turvei. På vei fra Ørje til Ysterudneset, passerer man attraksjonen Den store steinen, som 

er et historisk turmål. 

 

Nærheten til Ørje sentrum, den fine utfarten ut til neset samt de stedlige kvalitetene gjør 

Ysterudneset til et godt egnet sted for nye beboere på området og som utfartsmål for øvrig 

lokalbefolkning. 

 

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

friområde / turvei. Nyt planprogram for det aktuelle området er i tråd med gjeldende 

kommunedelplan for Ørje. 
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2. Rammer for planarbeidet  

2.1 Nasjonale føringer  

De viktigste føringene finnes i: 

  - Plan- og bygningsloven  

  - Naturmangfoldloven  

  - Kulturminneloven 

  - Vannressursloven 

  - Forurensningsloven med tilhørende forskrifter 

  - Forskrift om konsekvensutredninger  

  - Kart- og planforskriften  

 

Andre viktige føringer er:  

  - Håndbok N100 Veg- og gateutforming 

  - Retningslinje T-1442 for behandling av støy i arealplanleggingen 

  - Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 

  - Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 

  

2.2 Regionale føringer  

Fylkesplan Østfold mot 2050, vedtatt 21.06.2018, peker på god økonomisk vekst i regionen med 

økende antall arbeidsplasser. Regionen er en ressursrik region med tilgang på gode grønne 

naturresurser og fylkesplanen omfatter veiledning for ivaretakelse og tilgjengeliggjøring av disse. 

Fylkesplanen peker på utfordringer i innbyggernes levekår og livskvalitet og ønsker at alle bidrar for å 

løse dette. Initiativet på Ysterudneset har et spesielt fokus på å bidra på dette feltet.  

 

Fylkesplanen: 

  «Folkehelsearbeidet i Østfold har i alle år hatt en tydelig forankring i Østfolds fylkesplaner. 

  Gjennom flere fylkesplanperioder har forståelsen for Østfolds komplekse   

  samfunnsutfordringer økt. Østfold har over tid scoret dårlig på forskjellige  

  levekårsindikatorer. Hva kan gjøres for å løse disse utfordringene? I denne fylkesplanen  

  lanseres begrepet «samfunnsfloker» for å beskrive problemene, og det lanseres strategier for  

  hvordan sammensatte samfunnsutfordringer bør angripes. Det er ingen raske løsninger i  

  dette arbeidet. Skal vi lykkes, må mange offentlige organisasjoner, næringsliv og sivilsamfunn  

  bidra over tid. Ikke minst må kommuner og fylkeskommunen finne gode samarbeidsmodeller  

  med frivilligheten.» (s. 28).  

 

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. 
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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: boligområde og friområde / 

turvei. Det aktuelle området, Ysterud, er i tråd med gjeldende kommunedelplan for Ørje. Området er 

uregulert. 
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3. Beskrivelse av tiltaket  

 

3.1 Planavgrensning og hensikt  

Hensikten med planarbeidet er å regulere området til boligbebyggelse, felleshus med småbåthavn og 

strandpromenade med tilhørende grønn og teknisk infrastruktur.  

 

Planområdet ligger mellom E18 og Rødenessjøen, og deler av Rødenessjøen er tatt med i 

planområdet. Arealet har skrånende terreng og heller mot øst mot vannet.  

 

Planområdet på Ysterud, Ysterudneset, ligger ca. 2 km utenfor Ørje sentrum. Neset er forbundet med 

Ørje via Fylkesvei 818 som er tilrettelagt for turister. Det er også mulig å komme seg til neset med 

småbåt. Området blir idag brukt til landbruk, men er i Kommunedelplanen avsatt som boligområde 

og friområde / turvei. 

 

På vei fra Ørje til Ysterudneset, passerer man attraksjonen, den store steinen, som er et historisk 

turmål. Nærheten til Ørje sentrum, den fine utfarten ut til neset samt de stedlige kvalitetene på 

området gjør Ysterudneset til et godt egnet sted for nye beboere på området og som utfartsmål for 

øvrig lokalbefolkning.  

 

Planområdet er på ca. 55 000 m2. Det omfatter den private eiendommen gnr. 28 og bnr. 38, de 

kommunale eiendommene gnr. 28 bnr. 6-7, og en mindre del i randsonen av den private 

eiendommen gnr. 28 bnr. 5. Planområdet strekker seg ut i Rødenessjøen for å få med området for 

småbåthavn og badebrygger. De nevnte kommunale eiendommene er tiltakshaver i dialog med 

kommunen om å få leie for etablering av offentlig struktur, felleshus og tilbud til båtfolk og turgåere.  
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3.2 Arealformål 
 

Planens antatte arealformål vil være: 

  Bebyggelse og anlegg 

   boligområde 

   felleshus 

   småbåthavn 

   båtslipp 

    

   Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

   veg 

   grøntareal 

   parkeringsplasser 

   pumpestasjon 

   anlegg for vann og avløp 

 

  Grønnstruktur 

   grønnstruktur 

   naturområde  

   turdrag – turvei 

   lek 

 

Landbruk -, natur - og friluftsformål 

  landbruksformål 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone  

   bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

 

Hensynssoner 

   sikringssone frisikt  
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3.3 Nærmere beskrivelse av tiltaket  

 

Hovedelementene i planen vil være å regulere areal for natur, landbruk og friluftsliv til areal for 

boligområde, friområde / turvei og felleshus og småbåthavn. 

 

Formål boligområde: 

Miljøhus for unge og eldre 

Ved å tilby rimelige småskalahus i naturskjønne omgivelser, har forslagsstiller ambisjoner om å 

spesielt tilrettelegge for nyetablerte unge og eldre som ønsker umiddelbar nærhet til sjø og grønne 

rekreasjonsmuligheter. 

Boligene vil utformes i småhusskala som rekkehus med varierte størrelser. Bygningene er planlagt 

utført i prefabrikkert tre. Videre miljøambisjoner er under utredning. 

 

Formål felleshus: 

Forslagstiller er i dialog med kommunen om å få leie tomtene med bruksnummer 28 og 

gårdsnummer 6-7 og 38. Her foreslås det et felleshus med tilbud til beboere, øvrig lokalbefolkning og 

båtfolk. I felleshusets øvre etasje er det tenkt leiligheter.  

 

Formål småbåthavn og båtslipp: 

I tilknytning til felleshuset vil det foreslås en ny båtslipp med utstyr for vedlikehold av båt samt nye 

brygger. I felleshuset er det tenkt boder for båtfolk. Ved parkering og båtslipp er det tenkt anlagt 

anlegg for vask og stell av båt. 

 

Formål veg: 

Det skal anlegges veier til boligene og til felleshus. Det er tenkt én ny avkjørsel fra Fylkesvei 818. 

Det vil legges til rette for god og trygg fremkommelighet for syklende og gående.  
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Formål 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 parkeringsplasser: 

Det vil anlegges parkeringsplasserfor beboere og deres gjester i boligområde samt parkeringsplass i 

tilknytning til felleshus og småbåthavn. Parkeringsplassen ved felleshuset vil kunne betjene båtfolk 

og øvrig lokalbefolkning som ønsker å komme til Ysterudneset for rekreasjon. 

 

Formål pumpestasjon: 

Det vil bli anlagt pumpestasjon i boligområdet. 

 

Formål anlegg for vann og avløp: 

Det vil bli anlagt anlegg for vann og avløp med to mindre bygg for teknisk rom over bakken.  

 

Formål grønnstruktur og formål naturområde:  

Naturlig vegetasjon i rekreasjonsområdet vil bli ivaretatt. Det er aktuelt å regulere områder i nedre 

randsone mot Rødenessjøen som Naturområde for å sikre naturlig utvikling. 

 

Formål turdrag – turvei: 

Langs vannet vil det opparbeides en strandpromenade som forlengelse av den eksisterende 

promenaden forbi Den store steinen.  

 

Formål lek: 

Barns sikkerhet og lek vil bli spesielt vektlagt. Alle barn i ulik aldre skal ha tilgang på attraktive og 

stimulerende områder for fysisk utfoldelse. Strandpromenaden langs Rødenessjøen vil bli knyttet 

opp mot kvartalslekeplass for boligområdet. 

 

Formål landbruksformål: 

Arealene på landbrukseiendom er aktuelt å regulere til landbruksformål. 

 

Formål bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone: 

Det er tenkt at arealene skal ivaretas i sin naturlige form, men med ny strandpromenade som 

forlengelse av den eksisterende promenaden. Strandpromenaden langs Ysterudneset vil bli møblert 

og tilrettelagt med badebrygge og benker. 

 

Formål sikringssone frisikt: 

I alle kryss og avkjøringer skal det reguleres inn frisiktsoner. 
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Planområdet har ulike funksjoner innen rekreasjon, lek, teknisk og grønn struktur. Nye boliger er 

tenkt som miljøvennlige rekkehus i ulike størrelser. Felleshus mot småbåthavn og båtslipp er tenk 

utviklet med leiligheter på toppen.  
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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).  

 

Planfremmer vil vurdere behov for konsekvensutredning basert på tema oppgitt i Forskrift om 

konsekvensutredninger § 21.  

 

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 uten tiltak.  

 

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.  

 

  - 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.  
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4.2 Temaer til utredning og evt. konsekvensutredning  

 

4.2.1 Naturmangfold  

Rødenessjøen er en viktig naturresurs og det kan være forhold for andre arter som gjør at 

naturmangfold må kartlegges og vurderes nærmere, jf. føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven.  

 

4.2.2 Kulturlandskap  

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 Kulturminner 

Det vil undersøkes om det eksisterer aktuelle kulturminner på stedet. 

 

4.2.4 Verneverdig bebyggelse, forholdet til kulturmiljø 

Sent 1800-tall ble det etablerte et mindre teglverk i Ysterudviken. Teglverket hadde vekslende drift 

frem til nedleggelsen i 1950-årene. Flere bygg i Ørje er bygget med den lokale teglen. Historien rundt 

teglverket vil bli studert for eventuell videreformidling i ny arkitektur på Ysterudneset. 

 

4.2.5 Landskapsanalyse 

Det vil bli utført landskapsanalyse og aktuelle konsekvenser vil bli utredet. 

 

4.2.6 Sol- og skyggeanalyse 

Det vil utføres sol- og skyggeanalyse. 

 

4.2.7 ROS analyse 

Det vil bli utført ROS analyse. 

 

4.2.8 Vurdering av områdestabilitet / Sikkerhet mot kvikkleireskred 

Grunnforholdene vil bli vurdert. 

 

4.2.9 Terrengtilpasning  

Det vil utføres terrengtilpasning i tråd med TEK17 § 8-10. 

 

4.2.10 Brann 

Det vil besørges tilfredsstillende fremkommelighet til byggene, samt tilstrekkelig slokkevann i 

henhold til gjeldende regelverk. 

 

4.2.11 Avfallshåndtering 

Avfallshåndtering vil bli redegjort for og tilrettelagt for i tråd med kommunens regelverk. 

 

4.2.12 Støyfaglig utredning 

Det vil vurderes behov for støyfaglig utredning. 

 

4.2.13 Forurenset grunn 

Vurderes ikke som sannsynlig på forslagsstillers egen grunn. På grunn som eventuelt skal leies av 

kommunen må det gjøres en vurdering av dette. 



 
13 

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 forslagstiller selv og berørte parter generelt. Det 

satses på følgende hoved milepæler og faser: 

 
 

5.2 Organisering og medvirkning 

MMW arkitekter er plankonsulent for Ysterudneset Eiendom AS som grunneier og planfremmer. 

Initiativet rundt Ysterudneset er tidligere publisert i lokale medier og kommunen ser i denne 

anledning ikke behov for å avholde eget åpent møte rundt dette. Det er også vanskelig å 

gjennomføre pga. pandemien. 

 

Planarbeidet varsles til naboer med eiendom tilgrensende planområdet, berørte myndigheter og 

grunneiere. Forslag til planprogram skal være på høring i minimum seks uker etter offentlig 

kunngjøring. Det varsles samtidig i egen annonse i Smaalenes Avis og på Marker kommunes nettside. 

 

Frist for å sende skriftlige innspill til varsel om oppstart til planprogram er 15.mai 2021. 

 

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 godkjent reguleringsplan og bestemmelser i kommunestyret i Marker, vil berørte parter ha tre 

ukers klagefrist. 

 

 


