
 

  

MARKER KOMMUNE  

Halden Arkitektkontor AS 
erlend@haldenarkitektkontor.no 

24.11.2020 
Utredning av kommuneplanens samlede virkninger for miljø og samfunn 

Planbeskrivelse del II 

KOMMUNEPLANENS 
AREALDEL 

2020 - 2032 

KONSEKVENSUTREDNING 



Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel for Marker kommune 2020 - 2032  side 1 

Innhold 
1 INNLEDNING ......................................................................................................................................... 3 

1.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse ......................................................................................................... 3 

1.2 Detaljert konsekvensutredning av enkelt-områder ...................................................................... 3 

1.3 Planbeskrivelse til arealdelen ........................................................................................................ 3 

2 METODE FOR TEMATISKE VURDERINGER ............................................................................................ 4 

2.1 Miljø ............................................................................................................................................... 5 

2.1.1 Rekreasjon, friluftsliv og grøntstruktur .................................................................................. 5 

2.1.2 Natur- og landskapsverdier og biologisk mangfold ................................................................ 6 

2.1.3 Vann og vassdrag .................................................................................................................... 7 

2.1.4 Landbruk ................................................................................................................................. 8 

2.1.5 Kulturminner/ -miljø og kulturlandskap ................................................................................. 8 

2.2 Samfunn ...................................................................................................................................... 10 

2.2.1 Støy og forurensing .............................................................................................................. 10 

2.2.2 Teknisk infrastruktur ............................................................................................................ 10 

2.2.3 Samfunnssikkerhet og beredskap ........................................................................................ 12 

2.2.4 Tilgjengelighet og ATP-prinsipper ........................................................................................ 13 

2.2.5 Sosial infrastruktur, oppvekst og folkehelse ........................................................................ 14 

2.2.6 Samfunnsdelen ..................................................................................................................... 15 

2.3 Kriterier og datagrunnlag ............................................................................................................ 16 

3 Samlet vurdering av forslag til nye utbyggingsområder .................................................................... 18 

3.1. Boligområder .............................................................................................................................. 18 

3.1.1 Lokalisering og behov ........................................................................................................... 18 

3.1.2 Vurdering av de nye boligområdene .................................................................................... 19 

3.1.3 Samlet vurdering av nye boligområder ................................................................................ 22 

3.2 Hytteområder (fritidsboliger) ...................................................................................................... 25 

3.2.1 Lokalisering og behov ........................................................................................................... 25 

3.2.2 Vurdering av hyttefeltene .................................................................................................... 26 

 ....................................................................................................................................................... 26 

3.2.3 Samlet vurdering av nye hyttefelt ........................................................................................ 30 

3.3 Fritids- og turistformål................................................................................................................. 34 

3.3.1 Lokalisering og behov ........................................................................................................... 34 

3.3.2 Vurdering av nye turistanlegg .............................................................................................. 34 

3.3.3 Samlet vurdering av nye turistanlegg ................................................................................... 37 

3.4 Næringsbebyggelse ..................................................................................................................... 40 

4 Samlet vurdering av LNF-spredt områder .......................................................................................... 41 



Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel for Marker kommune 2020 - 2032  side 2 

4.1. Lokalisering og behov ................................................................................................................. 41 

4.2 Særlig vurdering av LNF-soner med tillat spredt utbygging langs Halden-vassdraget (KULA-
område) ............................................................................................................................................. 42 

4.2.1 Spredt bebyggelse LNFb-områdene (Kp5200) langs Haldenvassdraget............................... 43 

4.2.2 Spredt boligbebyggelse LNFc-områdene (Kp5210) langs Haldenvassdraget ....................... 48 

4.2.3 Spredt hyttebebyggelse LNFd-områdene (Kp5220) langs Haldenvassdraget ...................... 52 

4.2.4 Vurdering av LNF-spredtområders influens (lengde) på Halden-vassdraget ....................... 54 

4.3 Planprinsipp; Eksisterende bebyggelse - byggeområder ............................................................ 57 

4.4 Eksisterende og nye frittliggende boliger og hytter, boligfelt eller hyttefelt eller fritids- og 
turistområder i 100m-beltet langs vassdraget .................................................................................. 57 

4.5 Samlet vurdering av bebyggelse i 100m-beltet langs vassdraget ............................................... 60 

4.5.1 Eksisterende boligbebyggelse ....................................................................................... 60 

4.5.2 Eksisterende fritidsbebyggelse ...................................................................................... 60 

4.5 Eksisterende reguleringsplaner langs Halden-vassdraget ........................................................... 62 

6 Samlet overordnet vurdering av arealdelen ...................................................................................... 69 

 

  



Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel for Marker kommune 2020 - 2032  side 3 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR MARKER 2020 - 2032 

KONSEKVENSUTREDNING AV 
KOMUNEPLANENS SAMLEDE VIRKNINGER 
FOR MILJØ OG SAMFUNN 
1 INNLEDNING 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-2 skal alle kommuneplaner med retningslinjer eller rammer 
for framtidig utbygging som kan få vesentlig virkninger for miljø og samfunn konsekvensutredes som 
en del av planbeskrivelsen. Konsekvensutredningen av kommuneplanens arealdel skal beskrive 
virkningene av enkeltområder og av de samlede arealbruksendringene i forslaget. I tillegg skal 
arealstrategien for fremtidig arealbruk gis en vurdering i forhold til hvordan denne vil påvirke miljø 
og samfunn. 
 
Konsekvensutredningen skal beskrive virkninger for miljø og samfunn ut fra foreliggende kunnskap 
og eventuell nødvendig oppdatering av denne. Utredningen skal være beslutningsrelevant og 
tilpasses tiltakets omfang og antatt konfliktgrad. Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune av 
16.06.2015 er også benyttet som grunnlag (politisk behandlet juni 2015). 
 

1.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Natur, Plan og Utvikling har utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse etter Plan- og bygningslovens 
§ 4-3 til ny rullert kommuneplan for Marker, og har vurdert samfunnssikkerhet og gjort en analyse av 
risiko og sårbarhet. ROS-analysen følger kommuneplanen, også på høringen. 
 

1.2 Detaljert konsekvensutredning av enkelt-områder 
Denne overordnede konsekvensutredningen av de samlede virkninger av nye tiltak i arealdelen 
baserer seg også på konsekvensutredning av de nye områdene som er lagt inn i arealdelen (sist 
revidert 24.11.2020). 
Det er derfor benyttet det samme kriteriesettet til vurderinger av samlet virkning, som ble benyttet 
for de enkelte områdene. Sammenhengen blir enklere å se. 
 

1.3 Planbeskrivelse til arealdelen 
Denne konsekvensutredningen av de samlede virkninger av nye tiltak i arealdelen baserer seg også 
på den utarbeidede planbeskrivelse som følger planforslaget (datert 24.11.2020), også på høring. 
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2 METODE FOR TEMATISKE VURDERINGER 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder (utgitt februar 2020) er lagt til grunn. Under 
henvisning til planer etter forskriftens § 6a skal konsekvensutredningen etter §18 redegjøre for 
virkningene av kommuneplanen på et overordnet nivå. Kravet om konsekvensutredning omfatter 
imidlertid kun de delene av kommuneplanen som fastsetter rammer for fremtidig utbygging og som 
samtidig innebærer endringer av gjeldende plan (forskriftens § 18 – annet ledd). 

Kravene til innhold i konsekvensutredningen fremgår av forskriftens kapittel 5: Etter §17 skal 
konsekvensutredningens innhold og omfang tilpasses den aktuelle planen eller tiltaket, og være 
relevant for de beslutninger som skal tas. 

Konsekvensutredningen består av ulike utredningsnivåer der henholdsvis den langsiktige 
arealstrategien, forslag til arealbruksendringer, og planen som helhet konsekvensutredes på et 
overordnet nivå. 

Ved analyse av konsekvensene av den langsiktige arealstrategien og de samlede virkningene av 
planen som helhet, er overordnede strategiske vurderinger sterkest vektlagt. Analyse av de enkelte 
forslagene til nye byggeområder er allerede gjennomført. Jf også tilleggsutredning av ras, flom og 
skred. 
Analysene baserer seg på eksisterende dokumentasjon og kjente forhold. I verdi- og 
konsekvensvurderingen ligger også faglige vurderinger og utøvelse av skjønn. 
 

De samlede konsekvensene av forslaget er vurdert i forhold til følgende tema: 

• Rekreasjon, friluftsliv og grønnstruktur 
• Natur- og landskapsverdier, biologisk mangfold, vernede områder 
• Vassdrag og vannområder 
• Landbruk: Dyrket mark og skogbruk 
• Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap 
• Støy og forurensning 
• Fareområder samfunnssikkerhet og beredskap: Ras/ skred, flom, høyspenningsanlegg, 

brann-/ eksplosjonsfare, skytebane 
• Tilgjengelighet til transportsystemet (hovedveier, kollektivtransport, gang-/sykkelveier) 

ATP-prinsippene. Teknisk infrastruktur (vei, vann, avløp og nett-tilgang). 
• Sosial infrastruktur (barnehage, barneskole, idrettsanlegg, lokalt service-tilbud), 

oppvekstvilkår og folkehelse 
• Vedtatt samfunnsdel; Føringer og hensyn, arealstrategi 

Det er lagt vekt på å benytte kriterier for verdi og omfang som hjelpemiddel for å vurdere 
konsekvensene arealbruksendringene har samlet sett for miljø og samfunn. 
Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. 
Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene 
eller områdene, og graden av denne endringen. 
Med konsekvens menes en avveining mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre. 
 
Konsekvensutredningen er i vekting av aktuelle tema tilpasset det faktum at Marker er en 
landkommune, og ikke en bykommune (innhold og omfang er tilpasset den aktuelle planen og det 
som har beslutningsrelevans).   
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2.1 Miljø 
Oppsettet nedenunder gir en beskrivelse av metodikken som er lagt til grunn ved vurderingene av de 
samlede virkninger som fremkommer i kap.3. 

2.1.1 Rekreasjon, friluftsliv og grøntstruktur 
Analysen belyser virkningen av tiltak både for dagens brukere av det berørte området og for beboere 
innenfor nye byggeområder. Nærmiljø er også tatt med under samme tema da dette i praksis flyter 
inn i hverandre. 
Tilgangen på friluftsområder til dagsutfart er stor i Marker. Det er ikke planlagt nye hytte- eller 
boligområder innenfor utfartsområdene. Fokus i konsekvensanalysen er derfor lagt på 
nærfriluftsområder som mindre turområder, turstinett som knytter bebygde områder til turområder, 
parker, møteplasser og nærmiljøanlegg.  
 
Verdisetting av rekreasjon, friluftsliv og grøntstruktur: 

Beskrivelse Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Rekreasjon, friluftsliv og 
grøntstruktur  

Nedbygde områder. 
Vanlige skogsområder 
uten spesielle kvaliteter. 

Jaktterreng. Områder for 
barn – og unges 
friluftsinteresser. 
Skogsområder med 
kvaliteter. 

Statlig sikra 
friluftsområder og/eller 
store, sammenhengende 
og villmarkspregede 
områder. 

Nærmiljø Nærmiljøet forandres 
ikke nevneverdig. 
Utbygging vil ikke gi 
fordeler for noen 
grupper eller samfunnet. 
Barn – 
og unges interesser 
forandres ikke, ingen 
nevneverdige fordeler. 

Nærmiljøet styrkes ved 
utbygging. Utbyggingen 
gir fordeler til 
lokalsamfunnet eller 
grupper. Positive fordeler 
eller utvikling for barn – 
og unge. 

Nærmiljøet styrkes stort. 
Utbyggingen gir store 
positive fordeler for 
deler av samfunnet eller 
grupper. Store positive 
fordeler og utvikling for 
barn og unges interesser. 

 
Beskrivelse av omfanget: 

Beskrivelse Stort positivt 
omfang 

Middels positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Rekreasjon, 
friluftsliv og 
grøntstruktur 

Tiltaket vil i 
stor grad styrke 
mulighetene til 
å drive 
friluftsliv og tar 
vare på 
friluftsområder 
med stor verdi. 

Tiltaket vil styrke 
muligheten til å 
drive friluftsliv og 
berører ikke 
friluftsområder 
eller senker 
verdien på disse. 

Tiltaket vil 
stort sett ikke 
endre viktige 
friluftsområder 
eller 
muligheten til 
å drive 
friluftsliv. 

Tiltaket vil svekke 
muligheten til å 
drive friluftsliv og 
berøre 
friluftsområder og 
senker verdien på 
disse. 

Tiltaket vil 
ødelegge 
mulighetene til å 
drive friluftsliv 
og ødelegge 
friluftsområder. 



Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel for Marker kommune 2020 - 2032  side 6 

Nærmiljø Tiltaket vil i stor 
grad styrke 
nærmiljøet og 
/eller barn – 
og unges 
interesser og ta 
vare på 
eksisterende 
kvaliteter, og 
videreutvikle 
disse. 

Tiltaket vil styrke 
nærmiljøet 
og/eller barn – og 
unges interesser. 
Tiltaket tar vare 
på eksisterende 
kvaliteter. 

Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
nærmiljøet 
eller tilføre noe 
til barn – og 
unges 
interesser. 

Tiltaket vil svekke 
nærmiljøet 
og/eller barn – og 
unges interesser. 

Tiltaket vil svekke 
nærmiljøet 
og/eller barn – 
og unges 
interesser, og 
svekke eller 
ødelegge 
eksisterende 
kvaliteter. 

 
2.1.2 Natur- og landskapsverdier og biologisk mangfold 
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters 
levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter biologisk mangfold knyttet 
til alle terrestriske (landjorda) og limnologiske (ferskvann) forekomster (brakkvann og saltvann). 
Naturmangfoldloven gir viktige føringer i forhold til vurdering av naturmiljøtemaet. 
Vurderingen er begrenset til naturens egenverdi. Naturens opplevelsesverdi behandles under 
Rekreasjon, friluftsliv og grøntstruktur over, mens naturens verdi som ressurs for mennesket 
behandles under Landbruk. Følgende elementer er vektlagt: 
Biologisk mangfold - alle levende organismer (mikroorganismer, planter, dyr) og sammenhengene 
mellom disse og mellom organismene og deres fysiske omgivelser (økosystem). 
Naturtyper - et ensartet avgrenset område i naturen, med plante- og dyreliv og tilhørende 
miljøfaktorer. Naturtyper kategoriseres etter om de er nasjonalt viktige, regionalt viktige og lokalt 
viktige. 
Geologiske elementer - forekomster herunder fossiler, av stor betydning for naturtypers karakter og 
forståelsen av det geologiske og biologiske mangfoldet. 
Landskapsøkologi - den del av økologien som tar for seg hvordan endret arealbruk og barrierer 
påvirker leveforhold for planter og dyr. 
Prioriterte arter - arter som er utpekt, og gitt spesiell beskyttelse, i egen forskrift med hjemmel i 
naturmangfoldloven med forskrifter, på grunn av sin sårbarhet og biologiske betydning.  
Utvalgte naturtyper - naturtyper som er utpekt og gitt spesiell beskyttelse i egen forskrift etter 
naturmangfoldloven, på grunn av sin økologiske betydning som levested for kjente og ukjente 
sårbare og sjeldne arter og artssamfunn.  
 
Verdisetting av natur- og landskapsverdier og biologisk mangfold: 

Beskrivelse Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Natur- og 
landskapsverdier og 
biologisk mangfold 

Naturmiljøet er vanlig 
forekommende uten 
spesielle arter eller typer. 

Område har enkelte eller 
flere verdier, for 
eksempel rødliste-art, 
viktige naturtyper mfl. 

Verna områder etter 
naturmangfoldloven, 
utvalgte naturtyper og 
prioriterte arter. 

 
Beskrivelse av omfanget: 

Beskrivelse Stort positivt 
omfang 

Middels positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Natur- og 
landskapsver
dier og 
biologisk 
mangfold 

Tiltaket vil i 
stor grad styrke 
natur 
mangfoldet. 

Tiltaket vil styrke 
natur mangfoldet. 

Tiltaket vil 
stort sett ikke 
endre natur 
mangfoldet. 

Tiltaket vil svekke 
naturmangfoldet. 

Tiltaket vil svekke 
og ødelegge 
naturmangfoldet. 
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Som en del av overordnet samlet vurdering er det her også redegjort for landskapsbildet, som 
omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som følge av et tiltak. 
Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene, og hvordan 
landskapet oppleves sett fra tiltaket. 
For å unngå dobbeltvekting ved at de samme aspekter konsekvensutredes innenfor flere tema, er 
landskapsbilde her avgrenset til å omfatte de visuelle kvalitetene i omgivelsene. For å tydeliggjøre 
dette er det definert følgende avgrensinger: 

• De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, kulturminner og kulturmiljø vurderes under 
landskapsbilde. 

• Landskapets historiske innhold, forståelsen av historien, vurderes under tema kulturmiljø. 
• Stedets sosiale liv og betydning for de som bor i eller er brukere av et område vurderes 

under temaet nærmiljø og friluftsliv. 
 
Verdisetting av landskapsbilde: 

Beskrivelse Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Landskapsbilde Landskapet utmerker seg 
ikke. Ingen spesielle 
kvaliteter. 

Landskapet har 
enkeltkvaliteter. 

Landskapet utmerker seg 
sammenhengende med 
kvaliteter. 

 
Beskrivelse av omfanget: 

Beskrivelse Stort positivt 
omfang 

Middels 
positivt omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt omfang 

Stort negativt 
omfang 

Landskapsbilde Tiltaket vil i stor 
grad styrke 
landskapsbilde i 
område. 

Tiltaket vil 
styrke 
landskapsbilde i 
område. 

Tiltaket vil ikke 
nevneverdig 
påvirke 
landskapsbilde. 

Tiltaket vil 
svekke 
landskapsbilde i 
område. 

Tiltaket vil 
kraftig svekke 
eller ødelegge 
landskapsbilde i 
område. 

 
 
2.1.3 Vann og vassdrag 
Verdisetting vann og vassdrag: 

Beskrivelse Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Vann og vassdrag Vassdraget og vann har 
liten betydning. Ingen 
spesielle kvaliteter. 

Vassdraget og vann har 
enkeltkvaliteter. 

Vann og vassdrag 
utmerker seg 
sammenhengende med 
kvaliteter. 

 
Beskrivelse av omfanget: 

Beskrivelse Stort positivt 
omfang 

Middels 
positivt omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt omfang 

Stort negativt 
omfang 

Vann og 
vassdrag 

Tiltaket vil i stor 
grad styrke 
hensynet til 
vann og 
vassdrag. 

Tiltaket vil 
ivareta hensynet 
til vann og 
vassdrag. 

Tiltaket vil ikke 
nevneverdig 
påvirke vann og 
vassdrag. 

Tiltaket vil 
svekke hensynet 
til vann og 
vassdrag. 

Tiltaket vil 
kraftig svekke 
eller ødelegge 
vann og 
vassdrag. 
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2.1.4 Landbruk 
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, 
vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, vann, berggrunn 
og løsmasser som ressurser. Utøvelse av jakt og fiske hører inn under Nærmiljø/ Friluftsliv. Tap av 
inntekter som en følge av tap av arealer inngår ikke i konsekvensvurderingen. 
 
Verdisetting av naturressurser: 

Beskrivelse Liten Verdi Middels verdi Stor verdi 

Skogbruk Nedbygde områder. 
Uproduktiv skog. Skog av 
lav bonitet. 

Skog med middels 
bonitet. Inneklemte 
skogteiger med middels 
og høy bonitet. 

Skog med høy bonitet. 
Vernet skog. Viktige 
skogstyper. 

Jordbruk Områder i brakk. Svært 
oppdelte små områder 
uten dyrkning. 

Inneklemte arealer som 
er vanskelig å drive. 
Svært skrinn jord. 
Beitemark. 

Fulldyrka arealer. 
Lettbrukt dyrbar jord. 

 
Beskrivelse av omfanget: 

Beskrivelse Stort positivt 
omfang 

Middels positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt omfang 

Stort negativt 
omfang 

Skogbruk Tiltaket vil ikke 
berøre skog, 
men styrke 
skogbruket. 

Tiltaket vil ikke 
berøre skog med 
høy eller middels 
bonitet. Tiltaket 
berører skog som 
er inneklemt. 

Tiltaket berører 
lite eller ingen 
skog. Tiltaket 
berører skog 
med lav bonitet 
eller uproduktiv 
skog 

Tiltaket berører 
middels bonitet 
skog i større 
sammenheng 
og/eller skog med 
høy bonitet 
som er inneklemt 
og dermed 
vanskelig å drive. 

Tiltaket berører 
skog med høy 
bonitet. Tiltaket 
splitter opp skog. 
Tiltaket berører 
vernede områder 
eller viktige 
skogstyper. 

Jordbruk Tiltaket berører 
ikke 
jordbruksarealer 

Tiltaket berører 
svært lite 
jordbruksarealer. 
Tiltaket berører 
noe brakk areal. 

Tiltaket berører 
lite 
jordbruksarealer 

Tiltaket berører 
noe 
jordbruksareal er 
og/eller lettbrukt 
dyrkbar jord. 

Tiltaket berører 
fulldyrket arealer. 

 
 
2.1.5 Kulturminner/ -miljø og kulturlandskap  
Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til kunnskap om fortidens samfunn og levevilkår. 
Kulturminner, som ikke-fornybare ressurser, må forvaltes på en slik måte at vi tar vare på spor fra 
tidligere generasjoner, slik at disse kan overleveres til nye generasjoner. Da man ikke kan ta vare på 
alt mennesker har skapt gjennom tidene, er det nødvendig å prioritere hva som er viktig å bevare. 
Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte områder, og vurderer 
om tiltaket vil redusere eller styrke verdien av disse. 
Kulturminner og kulturmiljøer er definert i lov om kulturminner. 
 
Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 
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Begrepet kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større 
helhet eller sammenheng. Ved avgrensing av kulturmiljøer må det påvises hvilken helhet eller 
sammenheng kulturminnene inngår i. 
Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 og alle 
erklærte stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, jf. lov om kulturminner § 4. 
Kulturlandskap er landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet. 
 
I mange tilfeller vil verdifulle kulturminner og kulturmiljøer også være en del av temaet 
landskapsbilde. Skillelinjen går på at det er ulike aspekter som vektlegges. For å unngå 
dobbeltvekting ved at de samme aspekter konsekvensutredes innenfor flere tema, er det definert 
følgende avgrensinger: 

• De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, kulturminner og kulturmiljø vurderes og 
vektlegges under landskapsbilde. 

• Landskapets historiske innhold, forståelsen av historien, vurderes under tema Kulturmiljø. 
• Identiteten som en gruppe beboere eller brukere knyttet til spesielle kulturminner/miljøer, 

landskapsrom eller naturtyper, vurderes under temaet nærmiljø og friluftsliv. 
• Det kulturhistoriske aspektet vurderes under temaet kulturmiljø. 

 
Verdisetting av Kulturminner/ -miljø og kulturlandskap: 

Beskrivelse Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Kulturminner/ -miljø og 
kulturlandskap 

Kulturmiljøet er vanlig 
forekommende. 
Kulturminnene er uten 
spesielle kvaliteter. 

Kulturmiljøet er 
representativt for 
perioden. Kulturminnene 
inneholder kvaliteter. 

Kulturmiljøet har 
nasjonal, regional eller 
lokal verdi. 
Kulturminnene har 
nasjonal, regional eller 
lokal verdi. 

 
Beskrivelse av omfanget: 

Beskrivelse Stort positivt 
omfang 

Middels positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Kulturminner/ -
miljø og 
kulturlandskap 

Tiltaket vil i 
stor grad 
styrke viktige 
kulturminner 
og/eller 
kulturmiljøer 

Tiltaket vil styrke 
viktige 
kulturminner 
og/eller 
kulturmiljøer. 

Tiltaket vil 
stort sett ikke 
berøre 
kulturminner 
og/eller 
kulturmiljøer. 

Tiltaket vil svekke 
kulturminner 
og/eller 
kulturmiljøer. 

Tiltaket vil 
ødelegge 
kulturminner 
og/eller 
kulturmiljøer. 
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2.2 Samfunn 
2.2.1 Støy og forurensing 
I analysen av forurensning og støy, er det her også tatt med energi og klima i forhold til virkningen av 
tiltak både for dagens brukere av det berørte området og for beboere innenfor nye byggeområder. 
Temaene er sammensatte, og omfatter forurensning av ulik art som støy, støv og luktproblemer, 
herunder forholdet til landbruket. Tiltakets påvirkning av transportbehovet går innunder tema 
tilgjengelighet og ATP-prinsipper. 
 
Verdisetting av forurensing, energi og klima: 

Beskrivelse Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Forurensing, støy og 
energi og klima 

Ingen kjente forhold for 
forurensing, klima og 
energi. 

Noen kjente forhold for 
forurensing, klima og 
energi. 

Flere kjente forhold for 
forurensing, klima og 
energi. 

 
Verdisetting av omfanget: 

Beskrivelse Stort positivt 
omfang 

Middels positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Forurensing, 
støy og 
energi og 
klima 

Tiltaket minsker 
i stor grad fare 
for forurensing. 
Tiltaket styrker i 
stor grad 
klimaet. Tiltaket 
kan tilkobles 
annen alternativ 
varmekilde. 

Tiltaket minsker 
fare for 
forurensing. 
Tiltaket styrker 
klimaet. Tiltaket 
kan kobles til 
alternativ 
varmekilde. 

Tiltaket verken 
øker eller 
minsker fare 
for forurensing 
eller svekker 
eller styrker 
klimaet. 

Tiltaket øker faren 
for forurensing og 
svekker klimaet. 
Tiltaket kan ikke 
kobles til alternativ 
varmekilde. 

Tiltaket øker 
forurensing og 
svekker klimaet 
betydelig. 
Tiltaket kan ikke 
påkobles andre 
alternative 
varmekilder. 

 
 
2.2.2 Teknisk infrastruktur 
Det er av vesentlig betydning å utnytte allerede utførte investeringer i veg og vann-/avløpsanlegg. 
Dette omfatter også kapasitet for drikkevanns- og brannvannsforsyning. Tiltak som kan bidra til å 
løse/finansiere en nødvendig utbygging av vann- og avløpsnettet kan også gi positiv uttelling. 
 
Verdivurdering teknisk infrastruktur: 

Beskrivelse Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Vann – og avløp Ikke kommunalt vann – 
og avløp i nærheten. Ikke 
planlagt kommunalt vann 
– og avløp og/eller 
uegnet grunn til 
infiltrasjon. 

Ligger klart for 
kommunalt vann – og 
avløp i nærhet til 
området eller på 
området. 

Kommunalt vann – og 
avløp ligger i nærhet til 
område. Kommunalt 
vann – og avløp til 
området vil bidra til å 
løse utfordringer i 
omkringliggende 
områder. 

Veg, strøm Ikke anlagt adkomst. Stor 
kostnad å føre strøm til 
område. Umulig å føre 
strøm til område. 

Adkomst eksisterer inn til 
område. Strøm eksisterer 
i område. 

Strøm i nærhet av 
område. Adkomst lett 
tilgjengelig 
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Beskrivelse av omfanget: 
Beskrivelse Stort positivt 

omfang 
Middels positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Vann – og 
avløp 

Tiltaket vil i stor 
grad styrke 
utnyttelsen av 
det kommunale 
vann – og 
avløpsnettet. 

Tiltaket vil styrke 
utnyttelsen av det 
kommunale vann 
– og avløpsnettet. 

Tiltaket vil 
ikke styrke 
eller svekke 
utnyttelsen av 
det 
kommunale 
vann – og 
avløpsnettet. 

Tiltaket kan ikke 
påkobles 
kommunalt vann – 
og avløp. Tiltaket 
vil kreve privat 
anlegg. 

Tiltaket kan ikke 
påkobles det 
kommunale 
vann – og 
avløpsnettet. 
Tiltaket vil kreve 
renseanlegg. 

Veg, strøm Tiltaket vil i stor 
grad utnytte 
eksisterende 
infrastruktur. 

Tiltaket vil i stor 
grad utnytte 
eksisterende 
infrastruktur eller 
kunne anlegges 
lett. 

Tiltaket har 
ikke behov for 
infrastruktur. 

Tiltaket vil kreve 
etablering av ny 
adkomst og strøm 

Tiltaket krever 
store inngrep for 
å få anlagt 
adkomst og 
strøm. 
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2.2.3 Samfunnssikkerhet og beredskap 
Samfunnssikkerhet er et sentralt tema i arealplanlegging, og skal implementeres i all planlegging. Det 
vil si at analyse og vurdering av eventuell risiko og sårbarhet knyttet til endring av arealbruk og 
utbyggingstiltak skal legges til grunn i arbeidet. Det vises også til Marker kommunes «Helhetlig ROS-
analyse for Marker kommune», politisk behandlet juni 2015. 
Hovedfokus er å avdekke mulige konflikter innenfor områdene liv, helse, miljø og sårbar infrastruktur 
som følge av en samlet endring av arealbruk lagt inn i nytt forslag til arealdel. 
Vedrørende vurdering av risiko for skred/ras og flom, vises det til at det med bistand fra Fredrikstad 
kommunes geomatikk-avdeling er utarbeidet kart som dekker hele kommunen for aktsomhets-
områder for henholdsvis ras- og skredfare (H-310) og flomfare (H-320). Det er også avsatt 
hensynssone med 40m bredde på kommuneplankartet for kraftlinje (H370). Det er gitt egne 
bestemmelser til disse hensynssonene. 
 
Fra kommunenes helhetlige ROS-analyse fra 2015 er det pkt. 11 Ras og Flom, som har størst relevans 
for arealdelen til kommuneplanen:  

Forhold i kommunen 
I utgangspunktet er ikke dette noe stort problem i Marker. Kommunen består av flate bygder. Det er 
ikke kvikkleire eller rasutsatte områder i landbrukssammenheng. 
Vannstandstigningen i Rødenessjøen og Øymarksjøen kan forårsake at veier langs sjøen kan 
oversvømmes, at noen utsatte hus kan få vannskade og blokkering av undergang under E 18 i Ørje. 
Brannvesenet legger ut sandsekker og stiller med pumper, langs vassdraget, ved flomutsatte hus. 
Brukseierforening styrer vannstand i Haldenvassdragets øvre og nedre nivå. 

Fremtidsutvikling: 
Miljøendringer kan medføre større fare for store vannmengder. 
 
Drøfting av konsekvens: 

• Liv og helse: Ingen fare for liv og helse 
• Ytre miljø: Oversvømmelse av landbruksområder, skade på veier 
• Samfunnsverdier: Kostnader for samfunnet ved flom 

 
Oppsummering Tema 11. Ras og flom i helhetlig ROS 
 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse   X   X     X   

Ytre Miljø   X    X    X   

Samfunnsverdier   X    X    X   
 

Risikoreduserende tiltak mot ras og flom i helhetlig ROS: 
Tiltak Ansvar 

Beredskapsplaner Virksomhetsleder FDV 

Samarbeid med NVE Virksomhetsleder FDV, Beredskapsansvarlig 

Arealplanlegging Plan og miljø 
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Verdisetting av samfunnssikkerhet og beredskap: 

Beskrivelse Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Risiko – og sårbarhet Ingen kjente risikoer eller 
sårbarheter. 

Få kjente risikoer eller 
sårbarheter. Krever ikke 
mye tiltak. 

Kjente risikoer og 
sårbarheter. Krever 
tiltak. 

 
Beskrivelse av omfanget: 

Beskrivelse Stort positivt 
omfang 

Middels 
positivt omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt omfang 

Stort negativt 
omfang 

Risiko – og 
sårbarheter 

Tiltaket vil i stor 
grad styrke 
sikkerheten og 
minske 
sårbarheten i 
område. 

Tiltaket vil styrke 
sikkerheten og 
minske 
sårbarheten i 
område. 

Tiltaket vil ikke 
ha innvirkning 
på verken risiko 
eller sårbarhet. 

Tiltaket øker 
risikoen og 
minske 
sikkerheten i 
område. 

Tiltaket vil i stor 
grad minske 
sikkerheten og 
øke risikoen i 
område. 

 
 
2.2.4 Tilgjengelighet og ATP-prinsipper 
Her vektlegges nærhet til ulike funksjoner, med hensyn på transportbehovet, og om dette kan dekkes 
gjennom kollektivtransport, eller er i gang-/sykkelavstand. 
 
Verdisetting av tilgjengelighet og ATP-prinsipper: 

Beskrivelse Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Areal - 
transportplanlegging 

Mer enn 1 km til 
kollektivtrafikk. 
Satellittpreget område 
som utløser bilkjøring 
og/eller barn må ha 
skoleskyss. 

Mindre enn 300 meter til 
kollektivtransport. 
Gangavstand til skole 
og/eller barnehage. 
Gangavstand til 
nærområdene. 

Mindre enn 600 meter til 
kollektivtransport. 
Gangavstand til skole 
og/eller barnehage. 

 
Beskrivelse av omfanget: 

Beskrivelse Stort positivt 
omfang 

Middels 
positivt omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Areal – og 
transportplanlegging 

Tiltaket vil i 
stor grad styrke 
hensikten med 
areal – og 
transport 
planlegging og 
utløser ikke 
mer bilkjøring. 

Tiltaket vil 
styrke 
hensikten med 
areal – og 
transport 
planlegging og 
utløser ikke 
nevneverdig 
mer bilkjøring. 

Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
kjøremønster 
eller trafikk 
mengden. 

Tiltaket vil 
svekke 
hensikten med 
areal og 
transport 
planlegging 
og/eller utløse 
større behov 
for bilkjøring. 

Tiltaket vil bryte 
med nasjonale 
og regionale 
føringer for 
areal og 
transport 
Planlegging 
og/eller utløse 
betydelig økt 
trafikkmengde. 
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2.2.5 Sosial infrastruktur, oppvekst og folkehelse 
Verdisetting av sosial infrastruktur, oppvekst og folkehelse: 

Beskrivelse Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Folkehelse, oppvekst og 
sosial infrastruktur 

Mer enn 2 km til 
barnehager og skoler 
Idrettsanlegg, 
nærmiljøanlegg og andre 
møteplasser, 

Mellom 1 og 2 km til 
barnehager, skoler, 
idrettsanlegg, 
nærmiljøanlegg eller 
andre møteplasser. 

Mindre enn en km til 
barnehage, skole, 
idrettsanlegg, 
nærmiljøanlegg og andre 
møteplasser. 

 
Beskrivelse av omfanget: 

Beskrivelse Stort positivt 
omfang 

Middels 
positivt omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt omfang 

Stort negativt 
omfang 

Folkehelse, 
oppvekst og 
Sosial 
infrastruktur 

Tiltaket vil i stor 
grad styrke 
folkehelsen 
gjennom 
tilrettelegging 
for økt fysisk 
aktivitet og 
sosiale 
møteplasser 
inne og ute. 

Tiltaket vil 
styrke 
folkehelsen 
gjennom 
tilrettelegging 
for økt fysisk 
aktivitet og 
sosiale 
møteplasser. 

Tiltaket vil stort 
sett ikke gi 
endrede forhold 
for utvikling av 
folkehelsen. 

Tiltaket vil 
svekke 
grunnlaget for 
folkehelse 
gjennom økte 
avstander til 
sosiale 
møteplasser og 
reduserte 
muligheter for 
fysisk aktivitet. 

Tiltaket vil bryte 
med nasjonale 
og regionale 
føringer for 
utvikling av 
folkehelse. 
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2.2.6 Samfunnsdelen 
Kan enkelte boligområder være så attraktive at det er avgjørende for om folk flytter til Marker. 
Blant positive elementer som kan vektlegges er: 
    Tilgang til arbeidsplasser  
    Nærhet til Ørje 
    Nærhet til kulturtilbud og fritidsaktiviteter 
    Utsikt, gode solforhold og nærhet til vassdragene 

 
Blant negative elementer er: 
    Nærhet til kraftledninger og støykilder 
    Dårlige solforhold og andre negative lokalklimatiske forhold 
    Manglende bredbåndskapasitet (Marker kommune har de siste årene hatt stort fokus på fiber 

og bredbånd, både ved å bevilge egne midler og gjennom å søke tilskudd fra NKOM. 
Dekningen begynner derfor å bli mye bedre enn den var, og med de planer som nå foreligger, 
vil dekningen bli forholdsvis bra.) 

 
Verdisetting av attraktivitet og bokvalitet: 

Beskrivelse Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Attraktivitet og 
bokvalitet 

Attraktiviteten eller 
utsikten utmerker seg 
ikke. Ingen spesielle 
kvaliteter. Dårlig 
solforhold. 
Eventuelt nærhet til 
kraftledninger og 
støykilder. 
Ikke i nærhet til 
tettsteder. 

Enkeltkvaliteter ved 
attraktiviteten og/eller 
utsikten. Middels 
solforhold. Nærhet til 
tettsteder. 

Attraktiviteten og/eller 
utsikten utmerker seg. 
Gode solforhold og 
nærhet til tettsteder 
og/eller by. 

 

Beskrivelse av omfanget: 

Beskrivelse Stort positivt 
omfang 

Middels 
positivt omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt 
omfang 

Stort negativ 
omfang 

Attraktivitet og 
bokvalitet 

Tiltaket vil i stor 
grad gi 
attraktivitet 
og/eller utsikt. 
Tiltaket øker 
sentrumsutvikling 
og styrker Ørje 
sentrum. 

Tiltaket vil gi 
attraktivitet 
og/eller utsikt. 
Tiltaket kan 
styrke Ørje 
sentrum. 

Tiltaket vil ikke 
gi nevneverdig 
attraktivitet 
og/eller utsikt. 
Tiltaket vil ikke 
nevneverdig 
påvirke Ørje 
sentrum. 

Tiltaket vil ikke 
gi spesielt mye 
attraktivitet 
og/eller utsikt. 
Tiltaket vil 
svekke Ørje 
sentrum noe. 

Tiltaket gir 
verken 
attraktivitet 
eller utsikt. 
Tiltaket vil 
svekke Ørje 
sentrum. 
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2.3 Kriterier og datagrunnlag 
Vurderingen av samlet virkning må sees i sammenheng med nedenstående matrise, da det er denne 
som setter kriteriene for hvordan de ulike temaene er vektet og vurdert. 

TEMA 
Datagrunnlag/ kilde 

+ Ingen/ positiv 
konsekvens  

0 Liten/mindre 
vesentlig konsekvens 

- Negativ/ vesentlig 
konsekvens 

REKREASJON, 
FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR  
• Lokalt viktige 

områder 
• Fylkesplan Østfold 

mot 2050: Temakart 
regionalt viktige 
natur- og 
friluftsområder 

• Sikrede/ båndlagte 
områder 

Berører verken 
nasjonale, regionale 
eller lokale viktige 
eller verdifulle 
rekreasjonsområder, 
friluftsområder, 
turterreng, turdrag 
eller stier/ lysløyper. 

Berører i noen grad 
nasjonale, regionale 
eller lokale viktige 
eller verdifulle 
rekreasjonsområder, 
friluftsområder, 
turterreng, turdrag 
eller stier/ lysløyper. 
Avbøtende tiltak er 
mulig å iverksette. 

Berører i vesentlig 
grad nasjonale, 
regionale eller lokale 
viktige eller verdifulle 
rekreasjonsområder, 
friluftsområder, 
turterreng, turdrag 
eller stier/ lysløyper. 
Avbøtende tiltak vil få 
liten/ ingen effekt. 

NATUR- OG 
LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK 
MANGFOLD 
• Vernede eller sikrede 

områder 
• Forskrift om utvalgte 

naturtyper etter 
naturmangfoldloven 

• Miljødirektoratets 
naturbase 

Berører ikke viktige 
eller vernede/sikrede 
naturområder, 
utvalgte naturtyper 
etter forskrift om 
utvalgte naturtyper 
etter naturmangfold-
loven, eller 
rødlistearter eller 
arter av stor eller 
særlig stor nasjonal 
forvaltningsinteresse i 
naturbasen. 

Berører i noen grad 
viktige eller vernede/ 
sikrede naturområder, 
utvalgte naturtyper 
etter forskrift om 
utvalgte naturtyper 
etter naturmangfold-
loven, eller 
rødlistearter eller 
arter av stor eller 
særlig stor nasjonal 
forvaltningsinteresse i 
naturbasen. 
Avbøtende tiltak er 
mulig å iverksette. 

Berører i vesentlig 
grad viktige eller 
vernede/ sikrede 
naturområder, 
utvalgte naturtyper 
etter forskrift om 
utvalgte naturtyper 
etter naturmangfold-
loven, eller 
rødlistearter eller 
arter av stor eller 
særlig stor nasjonal 
forvaltningsinteresse i 
naturbasen.  
Avbøtende tiltak vil få 
liten/ ingen effekt. 

VANN OG VASSDRAG 
• Verneplan I for 

vassdrag 6.april 1973 
• RPR Vernede 

vassdrag 10.11.1994 

Berører ikke vernet 
vassdrag. 

Berører vernet 
vassdrag i noen grad. 
Avbøtende tiltak er 
mulig å iverksette. 

Berører vernet 
vassdrag i vesentlig 
grad. 
Avbøtende tiltak vil få 
liten/ ingen effekt. 

LANDBRUK 
• Dyrket mark 
• Skog 

Berører ikke dyrket 
mark. Ingen vesentlig 
betydning for 
skogbruket. 

Berører dyrket mark 
eller skogbruksdrift i 
noen grad. 
 

Berører dyrket mark/ 
jordvern eller 
skogbruksdrift i 
vesentlig grad. 

KULTURMINNER/ -
MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 
• Miljødirektoratets 

base for helhetlige 
kulturlandskap. 

• Fylkeskonservatorens 
registreringer av 

Berører ikke 
registrerte fornminner 
eller vernede eller 
fredete bygninger 
eller miljø.  
Berører ikke i 
vesentlig grad viktige 

Berører vernede eller 
fredete bygninger 
eller miljø, eller 
registrerte fornminner 
i noen/ liten grad. 
Berører viktige 
kulturmiljø eller 

Berører vernede eller 
fredete bygninger 
eller miljø, registrerte 
fornminner eller 
viktige kulturmiljø 
eller kulturlandskap i 
vesentlig grad.  
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fornminner eller 
SEFRAK-registrerte 
bygninger 

• Lokale registreringer 

kulturmiljø eller 
kulturlandskap. 

kulturlandskap i noen 
grad.  
Avbøtende tiltak er 
mulig å iverksette. 

Avbøtende tiltak vil få 
liten/ ingen effekt. 

STØY OG 
FORURENSNING 
• Støy fra hovedveg, 

virksomhet eller 
skytebane 

• Luftforurensning fra 
virksomhet 

• Forurenset grunn 

Området er ikke utsatt 
for forurensning. 

Området er i noen 
grad utsatt for 
forurensning. 
Avbøtende tiltak er 
mulig å iverksette. 

Området er i vesentlig 
grad utsatt for 
forurensning. 
Avbøtende tiltak vil ha 
liten/ ingen effekt. 

SAMFUNNSSIKKERHET 
OG BEREDSKAP 
FAREOMRÅDER 
• Ras/ skred 
• Flom 
• høyspenningsanlegg 
• brann-/ 

eksplosjonsfare 
• skytebane 

Området berøres ikke 
av fareområder. 

Området influeres i 
noen grad av 
fareområder. 
Avbøtende tiltak er 
mulig å iverksette. 

Området influeres i 
vesentlig grad av 
fareområder. 
Avbøtende tiltak vil ha 
begrenset/ liten 
effekt. 

TILGJENGELIGHET OG 
ATP-PRINSIPPER 
 

Området har god 
tilgjengelighet og 
infrastruktur. 
Etter forholdene 
akseptabel 
kollektivdekning, og 
trafikksikker tilkomst 
for gående og 
syklende. 

Området har 
akseptabel 
tilgjengelighet, og kan 
uten for store 
kostnader tilknyttes 
eksisterende 
infrastruktur. 

Området har dårlig 
tilgjengelighet, og 
mangler nærhet til 
eksisterende 
infrastruktur. 

SOSIAL 
INFRASTRUKTUR, 
OPPVEKST OG 
FOLKEHELSE 

Området har rimelig 
nærhet til barnehage, 
barneskole, og et 
enkelt lokalt service-
tilbud. 

Området har 
akseptabel nærhet til 
barneskole, og 
friluftsområder. 

Området mangler 
nærhet til barnehage, 
barneskole, og et 
enkelt lokalt service-
tilbud. 

SAMFUNNSDELEN 
• Arealstrategi 
• Føringer 

Området/ tiltaket er i 
tråd med 
samfunnsdelens 
arealstrategi og 
føringer. 

Området/ tiltaket er 
til en viss grad i 
samsvar med 
samfunnsdelens 
arealstrategi og 
føringer. 
Forutsetninger/ tiltak 
for måloppnåelse på 
sikt er til stede. 

Området/ tiltaket er 
ikke i samsvar med 
samfunnsdelens 
arealstrategi og 
føringer. 

En plangruppe av fagpersoner i kommuneadministrasjonen i Marker kommune har stått for de 
faglige vurderingene, og bidratt med sin fagkompetanse og lokalkunnskap. 

Vurderingene er basert på nasjonale, regionale og lokale faglige databaser. Viktige kilder med 
temadata er geonorge.no, dsb.no, NVE Atlas og kartløsning for Marker kommune.  
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3 Samlet vurdering av forslag til nye utbyggingsområder 
Konsekvensutredningen er en vurdering av forslag til nye utbyggingsområder og byggeområder som 
har fått endret arealstatus i forhold i gjeldende kommuneplan. Konsekvensutredningen er basert på 
fagkunnskap og faglig skjønn, og er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for politikerne ved vedtak 
av revidert plan. Denne overordnede KU av samlede virkninger må ses i sammenheng med 
konsekvensutredningene av enkelt-områdene (rapport sist revidert 22.10.2020), risiko- og 
sårbarhetsanalysen, Marker kommunes «Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune» politisk 
behandlet juni 2015, og ikke minst del 3 i planbeskrivelsen til arealdelen. Utredningsdokumentene 
følger Marker kommunes arealdel til kommuneplanen som vedlegg. 

3.1. Boligområder 
3.1.1 Lokalisering og behov 
Behovet for områder til boligutbygging har blitt vurdert opp mot byggeaktiviteten de siste 12 årene, 
tomtereserver i gjeldende plan, samt kommunens målsettinger om befolkningsvekst. Kommunens 
strategi for utvikling av boligområder er sett i forhold til arbeidsmarked, og sosial og teknisk 
infrastruktur. 

I 2020 er det 1.410 eneboliger og 75 leiligheter i Marker. I Marker bor 23% på gårdsbruket sitt.  
Pr. 1.kvartal 2020 har Marker 3.588 innbyggere. I SSBs befolkningsprognoser forventes det noe 
nedgang mot 2030. 

Kommunens målsettinger hentet fra kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt):  
Satsning på Marker som bostedskommune skal ligge til grunn for videre planarbeid, men å utvikle seg 
som bostedskommune innebærer også satsning på næringsutvikling. Folk skal bo og folk skal jobbe i 
Marker. 

Det er et mål å ha større variasjon i boligtilbudet. Spesielt i Ørje sentrum skal kommunen gå foran og 
vise hvordan man kan utvikle sentrale stedstilpassede boliger av høy kvalitet, som samtidig bidrar til 
et aktivt og levende bygdesenter. 
Kommunen skal identifisere arealer med naturskjønne kvaliteter tilknyttet vassdraget. Disse skal i 
samråd med Fylkesmannen og fylkeskommunen utvikles som stedstypiske boliger. 
Til gjengjeld for å potensielt ligge innenfor 100-meters sonen fra vassdraget skal områdene være 
arealmessig konsentrert, av høy arkitektonisk kvalitet og være allment tilgjengelige. 

• Hovedvekten av boliger skal knytte seg til Ørje sentrum 

• Det skal være tilgang på boliger med henvendelse til vassdraget og naturkvaliteter 

• Det skal tilbys større bredde av boligtyper enn i dag 

• Det skal utvikles boligtyper som er egnet både som bofellesskap for eldre og som leiligheter til unge 
single 

Kommunens rolle og påvirkningskraft vil være både som utviklingsaktør og planmyndighet. 
Kommunen skal ikke begrense seg til de boligtypene som er nevnt her, men kontinuerlig drive 
boligutvikling med så stor bredde som mulig. 

Det er relativt stor etterspørsel etter tomter til eneboliger. Kommunen har noen resterende tomter 
på Lihammeren, og har utvidelse av Krogstadfeltet under regulering. Mosebyneset, som er et privat 
byggefelt, nærmer seg sluttsolgt og en utvidelse planlegges i planperioden. Marker kommune skal til 
enhver tid ha tomter til salg for en så gunstig pris om mulig. Det skal etablere varierte tilbud i privat 
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og offentlig regi. Det skal tilrettelegges for å styrke miljøprofilen i boligutbyggingsmønsteret, og 
legges til rette for smarte og bærekraftige løsninger. 

Sammenlignet med kommuneplanen 2005-2017 ble det i den 12-årsperioden oppført 70 eneboliger, 
21 tomannsboliger, 6 rekkehus, 61 leiligheter og 13 andre bygningstyper; i alt 177 boliger. Dette 
tilsvarer 16 boliger pr år.  

I SSBs nyeste prognose (2.kvartal 2020) – basert på et folketall på 3.600 – der det er en forventet 
befolkningsøkning til 3.746 innbyggere i 2030, og 4.072 innbyggere i 2050. Kommunen mener også at 
det er mulig å påvirke utviklingen, ved å tilby attraktive bo-former og tomter, som kan stimulere 
befolkningsveksten ytterligere. 

Boligbyggingen i Marker skal skje ut ifra et årlig behov på ca. 10 boenheter. Dette gir ca. 120 boliger 
for en planperiode på 12 år. (Hentet fra planbeskrivelsen.) 

Videre er det en strategi å opprettholde levende bygder, samtidig som det også legges til rette for 
bygging i og rundt Ørje sentrum. I en landkommune som Marker er det ikke ønskelig med en langsom 
avfolkning, da det er mennesker som holder arealer og steder i hevd.  Det er en del av kulturen og 
identiteten i Marker. Dette betyr at man må akseptere visse kostnader i forhold til for eksempel 
skoleskyss, renovasjon og reiseavstand til sentrum. Men dette er også en strategi som forutsetter at 
det tas utgangspunkt i å forsterke allerede utbygde og historiske steder og miljøer, slik at man kan 
utnytte eksisterende infrastruktur og veisystemet.  

3.1.2 Vurdering av de nye boligområdene 
Boligområder  Dekar 
 BN1, Søndre Mosebyneset 477 
 BN2, Jåvallmoen 63 
 BN3, Orderud Østre 16 
 BN4, Utvidelse Krogstadfeltet 47 
SUM 603 

 

BN1 – Søndre Mosebyneset: Forlaget berører ikke dyrket 
mark, og svarer dermed på 0-visjonen. Videre vil 
kommunen få flere sentrumsnære nye boliger, der man 
også kan legge inn felt for varierte og alternative boformer 
(ikke bare eneboliger), i tråd med samfunnsdelens 
strategier. I påfølgende reguleringsprosess kan man også 
skjerme visse deler av strandsonen mot utbygging, selv om 
det da snarere vil være snakk om 50m-belter enn 100. 

Det vurderes i hvilken grad stedlig eksisterende 
husdyrhold vil kunne komme i konflikt med boligformålet. 

Østre del berøres marginalt av aktsomhetsområde for 
rasfare, mens avsatt byggegrense er satt under hensyn til 
aktsomhetsområde for flomfare (berøres ikke). 
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BN2 – Jåvallmoen: Det er ikke avdekket noen 
negative sider ved forslaget, og det anbefales 
lagt inn i arealdelen. Bygging her vil styrke et 
område med tettbebyggelse, og utnytte 
eksisterende og planlagt infrastruktur. 

Området berøres noe mot nord-øst av 
aktsomhetsområde for skredfare. Det betyr at 
dette må avklares nærmere ved utarbeidelse 
av reguleringsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BN3 – Søndre Orderud: Det er ikke avdekket 
noen særlige negative sider ved forslaget, og 
det anbefales lagt inn i arealdelen. Prosjektet 
svarer på samfunnsdelens føringer om at 
Marker kommune skal utforske og legge til 
rette for alternative boformer, med 
miljøvennlig oppvarming/ energibruk. 
Imidlertid er det ikke offentlig avløpsanlegg i 
området, slik at dette må løses lokalt, som 
fellesløsning. 

Området berøres marginalt mot syd, og noe 
mot øst av aktsomhetsområde for skredfare. 
Det betyr at dette må avklares nærmere ved 
utarbeidelse av reguleringsplan. Berøres ikke 
av aktsomhetskart for flomfare. 
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BN4 – Utvidelse Krogstadfeltet 

     

Kartet med aktsomhetsområde for skredfare til venstre viser at det kreves nærmere undersøkelser i 
forbindelse med reguleringsarbeidene i nordre del av området. Tilsvarende aktsomhetskart for 
flomfare til høyre viser at området må undersøkes nærmere i forhold til eventuell flom. 

Oppsummering og konklusjon hentet fra konsekvensutredningen fra reguleringsplan-
forslaget for Krogstadfeltet (30.04.2018): 

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. 
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3.1.3 Samlet vurdering av nye boligområder  
Det vises til konsekvensutredningen utarbeidet for enkelt-områdene. Her gjøres en sammenstilling av 
den samlede virkning de nye boligområdene vil få for Marker. 

Boligområdene BN1, BN2 BN3 og BN4 

 
BN1  

BN2 
 

 
BN3 

 

 
BN4 
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TEMA konsekvens Kommentar 
REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

+ Berører samlet sett for hele kommunen i liten 
grad nasjonale, regionale eller lokale viktige eller 
verdifulle rekreasjonsområder, friluftsområder, 
turterreng, turdrag eller stier/ lysløyper. 
Avbøtende tiltak er mulig å iverksette – mest 
aktuelt på Søndre Mosebyneset. 

NATUR- OG LANDSKAPSVERDIER OG 
BIOLOGISK MANGFOLD 

+ Berører samlet sett for hele kommunen ikke 
viktige eller vernede/sikrede 
naturområder, utvalgte naturtyper 
etter forskrift om utvalgte naturtyper 
etter naturmangfoldloven, eller 
rødlistearter eller arter av stor eller 
særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse i 
naturbasen. Visse tiltak kan gjøres på 
reguleringsnivå for Søndre Mosebyneset og 
Krogstadfelet. 

VANN OG VASSDRAG + Det er kun Søndre Mosebyneset som ligger inntil 
Halden-vassdraget. Dette er hensyntatt ved å 
legge inn 50m byggegrense i vest og øst, og 100-
200m i nordenden av neset. Sydlig del er allerede 
utbygget (tomtene ligger 50-75m fra vassdraget). 
De øvrige 3 områdene berører ikke vernet 
vassdrag. 

LANDBRUK 
 

+ For Mosebyneset og Orderud berøres landbruket 
i liten grad. Ellers berøres landbuksarene samlet 
sett i Marker ikke av de 4 foreslåtte bolig-
områdene.  

KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

+ De registrerte fornminner eller vernede eller 
fredete bygninger eller miljø som berøres vil bli 
sikret i reguleringsplan. Berører eller på 
kommune-nivå ikke i vesentlig grad viktige 
kulturmiljø eller kulturlandskap. 

STØY OG FORURENSNING 
 

+ Det er kun Orderød som til en viss grad kan bli 
utsatt for støy fra vegtrafikk. Eventuelle 
nødvendige avbøtende tiltak nedfelles i 
reguleringsplan. 

SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

0 Mosebyneset er ikke 
ras-utsatt, og mulig 
flomfare ligger 
utenfor bygge-
grensen.  
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For Krogstadfeltet må aktsomhetsområder for 
ras- og flomfare undersøkes og avklares nærmere 
i reguleringsprosessen.  
For Orderud og Jåvallmoen må en del av området 
vurderes i forhold til aktsomhetsområde for 
rasfare (ikke flomutsatt). 

TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

+ Områdene har god tilgjengelighet. 

SOSIAL INFRASTRUKTUR, 
OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

+ Områdene har rimelig nærhet til barnehage, 
barneskole, og servicetilbud på Ørje – i særlig 
grad Krogstadfeltet og Mosebyneset. De to øvrige 
vil styrke bosettingen nord i komunen. 

SAMFUNNSDELEN 
 

+ Områdene/ tiltakene er i tråd med 
samfunnsdelens arealstrategi og 
føringer. 

Kommentarer 
 Samlet vurdering:  

Kommunen har foretatt en nøye selektering og vurdering av innspillene som kom i forbindelse med 
varsel om igangsetting av rulleringen av arealdelen. Spesielt i forhold til vassdragene, jordvernet, 
grad av urørthet, samt eksisterende utbyggingsmønster i kommunen. Det vises til 
konsekvensutredningen av delområdene/ innspillene. Kommuneplanutvalget valgte å 
konsekvensutrede samtlige innspill. Utvalget valgte også å følge konsekvensutredningen i forhold til 
hvilke områder som ble lagt inn i arealdelen. 
Dette betyr at boligfelt Nordre Fort (område 6a) på 108 dekar, Lihammeren syd-vest (område 6b) på 
45 dekar, totalt 153 dekar ikke ble lagt inn i arealdelen i forhold til vernehensyn, selv om de ligger 
med tilknytning til Ørje. 
De 4 områdene som er avsatt til fremtidig utbygging av boliger i arealdelen vil ikke utgjøre noen 
trussel mot vassdraget eller dyrket mark. To av områdene er sentrumsnære og vil styrke Ørje 
sentrum, og to av områdene ligger i Ørje Nord.  
 
Det er ikke avsatt nytt byggeområde for boliger i Marker Syd i perioden. Strategisk sett og i forhold til 
kommunens mål om et variert og differensiert botilbud, som tar utgangspunkt i vassdragenes 
attraktivitet, burde det kanskje ha vært et lite område i syd mot Aremark/ Halden også (for eksempel 
i tilknytning til Otteid eller Fløvik/Granerud/ Øymark Kirke). 
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Imidlertid har Marker kommune 10 regulerte, men ikke realisert boligtomter på Otteid. I så måte 
hadde det vært fint om noen av disse kunne tilrettelegges for utbygging. Kommunen hadde slik sett 
fått et noe bredere tomtetilbud. 
 

 

3.2 Hytteområder (fritidsboliger) 
Hytteområder (fritidsboliger) Dekar 
 FN 1, Bukkeneset (delvis bebygget, og videreført fra forrige planperiode) 118 
 FN 2, Hyttefelt Rørvik Camping 38 
 FN 3, Utvidelse Kåtorp (begrenset) 38 
 FN 4, Utvidelse Djupedal Nordre 12 
 FN 5, Utvidelse Gjøngerud 7 
 H9 og H10 Fortetting av eksisterende hytteområde  
SUM 213 

 
3.2.1 Lokalisering og behov 
Behovet for områder til hytteutbygging har blitt vurdert opp mot byggeaktiviteten de siste 12 årene, 
samt tomtereserver i gjeldende plan. Marker har pr januar 2020 et antall på 563 hytter. Samtlige 
forslag som er lagt inn i arealdelen er fortetting, eller i tilknytning til eller utvidelse av eksisterende 
felt og anlegg. Det tas ikke hull på nye områder verken utenfor eller langs vassdragene. 
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3.2.2 Vurdering av hyttefeltene 
 
FN1 – Bukkeneset er videreført fra forrige 
periode. Områdeavgrensning en noe justert (vist 
med lilla fra forrige kommuneplan). Mer naturlig 
avgrensning i forhold til topografien. Nordlig del 
fjernet, og isteden utvidet noe mot øst – bort fra 
vassdraget. 

Her er utsnittet vist med meters-koter, for bedre 
lesbarhet av terrenget (som man ikke hadde 
tilgang til i forrige kommuneplan). 

Vurdering: Forbedret områdeavgrensning i 
forhold til vassdraget og topografien. Berører ikke 
dyrket mark. På grunn av hensyn til natur og 
terrengformasjoner, blir det en lav utnyttelse av 
arealet. 

Berøres verken av aktsomhetskart for ras eller 
flom. 

 

 

FN2 – Hyttefelt tilknyttet Rørvik Camping 

Vurdering: Det er ikke avdekket noen vesentlig 
negativ konsekvens ved forslaget, men det har 
vært en avveining mellom hensyn til belastningen 
av Otteidvika og strandsone/ grønnstruktur, opp 
mot turisme/ ferie-anlegg. Det er lagt vekt på at 
dette vil bli en utvidelse av et allerede etablert og 
populært anlegg. Dette er slik sett i tråd med 
kommuneplanens samfunnsdel. Området 
forutsettes regulert. Berøres verken av 
aktsomhetskart for ras eller flom. 

Eksisterer avløpsanlegg til hyttene, og 
eksisterende anlegg vil nok ikke kunne ta mer 
kapasitet, det må påregnes å anlegge nytt 
fellesanlegg. Strøm, vann og kloakk må beregnes 
å løses med felles anlegg. 

Hasledalen, Skjærvik, Rørvik og Viken ligger alle 
ved Stora Lee, og det kan slik sett gjøres en total 
vurdering med tanke på vann, strøm og kloakk. 
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FN3 – Utvidelse av Kåtorp hyttefelt 

Vurdering: Det er en utfordring at det går en høyspentledning 
over deler av områdene (vist i prioritet 1 og 2), og det synes 
vanskelig å få gjennomført noen utbygging, med mindre man 
lokalt legger luftstrekket i jordkabel. 

Det er ingen felles avløpsløsning her, slik at det er en 
forutsetning å få på plass et anlegg som ivaretar både 
eksisterende og nye hytter med innlagt vann. Dette vil måtte 
bli et privat anlegg. 

Det er for øvrig ikke avdekket noen negative sider ved 
forslagets prioritet 3, og dette er lagt inn i arealdelen. Dette 
utgjør det minste alternativet, på 38 dekar. 

Byggegrensen mot vassdraget er lagt inn i forhold til 
aktsomhetskart for flom – noe som begrenser området en del for utbyggingsmuligheter. For øvrig må 
området utredes nærmere i forhold til at det i sin helhet berøres av aktsomhetskartet for skredfare. 
Det betyr at slike undersøkelser må gjennomføres i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan 
før utbygging kan skje. 

Det bør vurderes nærmere hvorvidt det er utbyggingsøkonomi for et så begrenset område (3 hytter), 
tatt i betrakting de investeringer, den regulering og de utredninger som forutsettes foretatt før 
utbygging kan skje. 

 

FN4 – Djupedal Nordre 

Vurdering: Området er begrenset til 12 dekar, og er slik sett 
en beskjeden fortetting av et fra før lite hytteområde. Totalt 
sett fremstår området som et utbygget felt, og fortettingen 
endrer ikke på dette inntrykket. 

Det er ikke avdekket noen negative sider ved forslaget, og det 
anbefales lagt inn i arealdelen. Byggegrense mot vassdraget 
er lagt inn under hensyn til aktsomhetskart for flomfare.  
Området berøres av aktsomhetskart for skredfare, og må 
utredes og undersøkes nærmere i så måte. Det er ingen felles 
avløpsløsning her, slik at det er en forutsetning å få på plass 
et anlegg som ivaretar både eksisterende og nye hytter med 
innlagt vann. 
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FN5 - utvidelse av hyttefelt Gjøngerud 

Vurdering: Området er svært begrenset: 7 dekar, og er slik sett 
en beskjeden fortetting av et fra før lite hyttefelt. 

Det er ikke avdekket noen vesentlig negativ konsekvens ved å 
legge inn hyttefeltet. Området berøres ikke av 
aktsomhetskartene for flom og skred. Imidlertid berøres 
eksisterende felt/ hytter av aktsomhetskartet for flomfare. 

Det forutsettes en felles regulering for eksisterende og nye 
hytter, før videre utbygging kan skje. 

 

 

 

 

H9 og H10 - Fortetting Viken hytteområde 

Hytteområdene H9 og H10 er eksisterende og utbygde områder fra forrige planperiode. Her er det 
ønske om fortetting med inntil 60-80 hytter. Siden områdene er uregulert, er det derfor utarbeidet 
forslag til reguleringsplan. Fylkesrådet har fremmet innsigelse til dette planforslaget. 

Det anses som positivt å fortette eksisterende hyttefelt, fremfor åpning av nye i urørte områder. 
I en reguleringsprosess kan man få vurdert løsninger/ tåle-evne på en langt med detaljer måte enn i 
en kommuneplan. Det er også positivt at hele området (både gammelt og nytt) undergis en samlet og 
helhetlig reguleringsmessig vurdering og planlegging. 
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Byggegrense mot Store Le er lagt inn på bakgrunn av aktsomhetskart for flom (til venstre). 
Aktsomhetskart for skredfare (til høyre) viser at området lengst i nord i H10 må undersøkes 
nærmere, eventuelt utelates for ny utbygging. 

Samlet vurdering: Siden områdene er uregulert, må påtenkt fortetting skje gjennom utarbeidelse av 
reguleringsplan. Det ser ikke ut til å være mulig å fortette noe særlig på område H9 (Viksøya). Det er 
ikke lagt inn noe nytt byggeområde i rullert arealdel (kun eksisterende vist).  

NB! Byggegrensene som er lagt inn på områdene H9 
og H10, skal i utgangspunktet legges til grunn ved 
regulering og fortetting. Det anbefales at det 
utarbeides en helhetlig reguleringsplan, der også 
felles badestrand, felles bryggeanlegg og felles 
parkering legges inn. Beitemark i område H10 
forutsettes opprettholdt og ikke bygget ned. Ved 
etablering av ett eller flere felles bryggeanlegg, 
forutsettes det at eksisterende enkeltbrygger saneres 
tilsvarende, så langt dette er praktisk mulig. (Dette vil 
være i strid med den lokale hytteforeningens ønsker, 
og kan i praksis bli en utfordring å få gjennomført.) 

Fellesbrygge for på landsiden til bruk for hyttene på 
øya må sikres i reguleringsplanen. 

Det bør foretas en gjennomgang av reguleringsplan-
forslaget, på bakgrunn av innsigelsen som er fremmet 
av Fylkesrådet. Herunder byggegrenser, tetthet/ 
antall nye hytter, og eventuell nedbygging av dyrket 
mark. 
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3.2.3 Samlet vurdering av nye hyttefelt 
Hytteområdene FN1-5 
 

 
FN1 

 
 

 
FN2 

 

 
FN3 
 

 

 
FN4 
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FN5 

 

 
H 9 og 10 

TEMA konsekvens Kommentar 
REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

+ Berører samlet sett for hele kommunen i liten 
grad nasjonale, regionale eller lokale viktige 
eller verdifulle rekreasjonsområder, frilufts-
områder, turterreng, turdrag eller stier/ 
lysløyper. 

NATUR- OG LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK MANGFOLD 

0 Berører i noen grad naturområder og 
naturtyper av lokal betydning, men ikke på 
regionalt eller nasjonalt nivå. 
Avbøtende tiltak gjøres gjennom utarbeidelse 
av reguleringsplan. 

VANN OG VASSDRAG 
 

0 Berører i noen grad Store Le, men ikke i 
betydelig grad Haldenvassdraget, siden alle 
områdene gjelder utvidelse eller fortetting av 
eksisterende hyttefelt.  
Avbøtende tiltak gjøres gjennom fastsettelse 
av byggegrense og utarbeidelse av 
reguleringsplan. 

LANDBRUK 
 

+ Landbuksarene berøres samlet sett for 
Marker ikke i noen særlig grad av de 6 
foreslåtte utvidelsene/ fortettingen. 

KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

+ De registrerte fornminner eller vernede eller 
fredete bygninger eller miljø som berøres vil 
bli sikret i reguleringsplan.  
Utvidelsene berører landskapet lokalt, men 
siden det er fastsatt byggegrenser, og 
utvidelsene kommer «på baksiden» eller i 
form av fortetting, får dette ikke vesentlig 
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betydning for Halden-vassdraget betraktet 
som helhet. 

STØY OG FORURENSNING 
 

+ Områdene er ikke utsatt for støy eller 
forurensning.  

SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

0 Utvidelser for Kåtorp og Djupedal Nordre 
berøres av aktsomhetskart for skredfare, og 
også del av Viken hytteområde bør 
undersøkes nærmere i forhold til skredfare. 
Byggegrenser er avsatt slik at områdene ikke 
blir utsatt for flomfare.  

TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

+ Tilgjengeligheten for fritidsbebyggelse/ hytter 
er allerede etablert og akseptabel/god, siden 
dette dreier seg om utvidelser/ fortetting. 

SOSIAL INFRASTRUKTUR, 
OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

+ Positivt bidrag. 

SAMFUNNSDELEN 
 

+ Områdene/ utvidelsene er i tråd med 
samfunnsdelens arealstrategi og føringer. 

Kommentarer 
 Kommunen har foretatt en nøye selektering og vurdering av innspillene som kom i forbindelse 

med varsel om igangsetting av rulleringen av arealdelen. Spesielt i forhold til vassdragene, 
jordvernet, grad av urørthet, samt eksisterende utbyggingsmønster i kommunen. Det vises til 
konsekvensutredningen av delområdene/ innspillene. Kommuneplanutvalget valgte å 
konsekvensutrede samtlige innspill. Utvalget valgte også å følge konsekvensutredningen i 
forhold til hvilke områder som ble lagt inn i arealdelen. 
Dette betyr at hyttefelt Øiestad 109/1 (område 5) på 27 dekar, hyttefelt Hasledal (område 7) 
på 846 dekar, hyttefelt Vesle Grimsfjell på 8 dekar og Vesle Klevtjernåsen på 41 dekar 
(område 9), totalt 922 dekar som ikke ble lagt inn som nye hytteområder. 
I planen er det lagt inn totalt 213 dekar fordelt på områder som er utvidelser av eksisterende 
felt. I tillegg er Bukkeneset (118 dekar) videreført fra forrige periode. 
 
Ifølge SSBs statistikk er det pr januar 2020 et antall på 563 hytter i Marker, fordelt med 1,53 
fritidsbygninger pr km2. (Det er lavere enn den mindre nabokommunen Aremark som har 2,47 
fritidsbygninger pr km2, og totalt 696 hytter.) 
I 2005 var det 522 hytter i Marker. Det betyr at det ble oppført 549 hytter i forrige 
kommuneplanperiode (12-årsperiode), eller noe over 2 hytter pr år i perioden 2005-2017.  
 
Samtlige forslag som er lagt inn i arealdelen er fortetting, eller i tilknytning til eller utvidelse av 
eksisterende felt og anlegg. Det tas ikke hull på nye områder verken utenfor eller langs 
vassdragene. 
Dersom man gjør et overslag over de nye utvidelsene, det eksisterende feltet som er 
videreført på Bukkeneset, samt fortetting av H9 og H10 i Viken hytteområde, samt også 
hensyntar innlagte byggegrenser, vil dette kunne dreie seg om et potensiale på et sted 
mellom 46-72 nye hytter i planperioden. Anslagsvis middel på 60 nye hytter. 
 
Beregningen er fordelt slik: 
Bukkeneset (H7) har i eksisterende felt 3 hytter fordelt på 60 dekar. Det tilsvarer 20 dekar pr 
hytte, og er en lav utnyttelse. For bakenforliggende utvidelse FN1 - Bukkeneset på 118 dekar 
– som i sin helhet ligger utenfor 100m-beltet langs Haldenvassdraget – kan det beregnes 8-12 
nye hytter. Det er fordi området er sterkt kupert, og adkomst og plassering av hyttene vil 
kreve en nennsom hånd (utarbeidelse av reguleringsplan vil sikre nødvendig ivaretagelse av 
natur- og terrenghensyn). 
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På hyttefelt FN2 – Rørvik Camping, ønsker driver/ grunneier 7 nye hytter, med tomt på ca 1 
mål hver seg. 
På Kåtorp (H3) er det fra før 9 hytter. For prioritet 3 (som er lagt inn i arealdelen) på FN3 
Kåtorp ser grunneier for seg 3 nye hytter. (Såpass lav utnyttelse på grunn kraftlinje i området.) 
I tillegg er det også lagt inn byggegrense i arealdelen. 
På FN4 – Djupedal Nordre er det maksimalt plass til 3-5 hytter. 
Utvidelse av Hyttefelt Gjøngerud – FN5 er på kun 7 dekar. Her er det fra før 5 hytter. Det er 
plass til 5 nye hytter. 
Reguleringsforslag for fortetting av Viken hytteområde (H9 og H10) har vist at forslag om 81 
nye hytter anses som for hard utnyttelse. Byggegrenser i ny kommuneplan kan eventuelt også 
redusere mulighetene. Det antas at det maksimalt kan bli snakk om noe et sted mellom 20-40 
nye hytter. Det skal i tillegg til hensyn til vassdraget Stor Le også tas hensyn til de som allerede 
har etablert seg med hytte i området. Til å være i Marker kommune ville 81 nye hytter i disse 
allerede utbygde hytteområdene vært uvanlig høyt. Hyttefelt i Marker har betydelig lavere 
utnyttelse enn for eksempel kystkommunene ved sjø og saltvann, der også presset er 
betydelig større. 
 
Imidlertid er det ikke slik at utbygging av 60 nye hytter vil skje samtidig eller fullstendig, siden 
man er avhengig av både utarbeidelse av reguleringsplaner og gjennomføre og få godkjent 
fradelings-saker. Erfaringsmessig reduseres da potensialet, og dette strekkes også ut over lang 
tid. Noen områder kommer ikke til gjennomføring i det hele tatt. 
 
Arealdelen legger til rette for utbygging av i gjennomsnitt 5 nye hytter pr år i perioden, i 
tilknytning til eksisterende hyttefelt og anlegg, og innenfor fastsatte byggegrenser mot 
vassdragene. I praksis vil dette ikke skje, siden dette forutsetter igangsetting av 
reguleringsplanarbeider på samtlige steder, og tilsvarende også eventuell godkjenning etter 
omfattende prosesser. I praksis vil det nok heller bli snakk om å ivareta og pusse opp 
eksisterende fritidsbebyggelse, samt eventuelle tilbygg til disse. Nybygging i tråd med ny 
arealdel anses etter en samlet vurdering ikke å utgjøre noen trussel mot vassdragene eller 
andre vernehensyn. Det vises i den sammenheng også til de foreslåtte områder som ikke ble 
lagt inn i arealdelen. 
 
Kommunen ønsker å legge til rette for fortsatt bygging av nye hytter i Marker, og dette er i 
tråd med vedtatt samfunnsdel. At det kun legges inn utvidelse av eksisterende hytteområder, 
er tilsvarende også i tråd med vedtatt samfunnsdel. Samlet virkning er at eksisterende 
infrastruktur, tilkomst og anlegg kan benyttes, og forsterkes/ utvides i områder som allerede 
er tatt i bruk. Det tas ikke hull på urørte naturområder i Marker. 

 

  



Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel for Marker kommune 2020 - 2032  side 34 

3.3 Fritids- og turistformål 
Fritids- og turistformål (camping etc.)  Dekar 
 FTN-1, Campingplass Sleviken 76 
 FTN-2 Utvidelse Rørvik Camping 50 
 FTN-3, Otteid fritids- og turistområde 325 
 FTN-4, Hasledal 191 
 FTN-5 Utvidelse av Joval Camping 28 
SUM 670 

Det vises til konsekvenstutredningen utarbeidet for enkelt-områdene. Her gjøres en sammenstilling 
av den samlede virkning av de fem turist/ camping-område vil få for Marker. 

3.3.1 Lokalisering og behov 
Marker har store naturområder.  Områdene egner seg godt for friluftsliv.  Jakt, fiske og annet 
friluftsliv kan bidra til næringsetablering. I kommunen finnes det flere campingplasser; Ved Store Le, 
syd for Ørje: Rørvik Camping, og ved Haldenvassdraget, nord for Ørje: Sukken Camping, Aaseby 
Camping, Joval Camping, og Rakkestad-Vika Camping. Rørvik og Joval campingplasser ønsker å 
utvide.  

Det er også etablert en bobil-plass ved Sluseporten Båtcafé, inntil E-18 ved Ørje sluser. 

Sommerturistene skaper etterspørsel både i bygge- bransjen og dagligvarehandelen. Kommunen har 
siden slutten av 1980-tallet arbeidet med å utvikle vassdraget. Kommunen forventer at privat, 
kommunal- og interkommunal satsing på reiseliv vil skape økt virksomhet og sysselsetting innen 
turismesektoren. 

3.3.2 Vurdering av nye turistanlegg 
FTN-1 Campingplass Selviken 

  

Aktsomhetskart skred til venstre, og aktsomhetskart flom til høyre. 
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Kartene viser at nærmere undersøkelser og vurdering må gjøres i områdets nordre del i forhold til 
vurdering av rasfare, og søndre og midtre del i forhold til flom. Telt, campingvogner og bobiler er for 
så vidt flyttbare innretninger, men servicehus og campinghytter er faste bygninger. 

Forslaget gir en utfordring i å avveie hensynet til vern av randsonene langs vassdraget mot utbygging, 
satt opp mot ønsket om utvikling av turisme og friluftsliv langs og i vassdraget. Utvikling og aktiv bruk 
av vassdraget står sentralt i kommunens strategi og satsingsområde, og økt friluftsliv både på land og 
i vassdrag (jakt, fiske, og rekreasjon på vann og i skog og mark) står sentralt i folkehelse-satsingen. 
Også i forhold til kommunens strategier i forhold til omdømmebygging og attraktivitet/ tilbud. 
Samtidig må dette ikke få for store konsekvenser for naturopplevelsen og vern av landskapsbildet. 

Etter RPR for vernede vassdrag pkt.4 anbefales kommunen i arealdelen også å inndele selve 
vassdraget (vannflaten) i 3 klasser:  

• Klasse 1 er vannområder der friluftslivet er fremherskende, og det på land finnes bebyggelse, 
hytter, boliger etc. 

• Klasse 2 er en blanding av hensyn til friluftsliv og vern, i områder med spredt bebyggelse, 
landbruk etc. 

• Klasse 3 er strengest og gjelder områder som ikke er berørt av moderne menneskelig 
aktivitet, og er verneområder der man ikke bør tillate inngrep eller bygging i det hele tatt. 

I arealdelen er denne sydlige delen av Øymarksjøen (både i Marker og Aremark) avsatt som klasse 1, 
siden det (spesielt i Aremarkdelen) ligger mange hytter – tilsvarende som for Vestre Otteidvika. Nord 
for dette går Øymarksjøen over i klasse 2. Kommunen står her overfor en vanskelig avveining, og 
tiltaket foreslås lagt ut på høring/ til offentlig ettersyn som del av høringsforslaget. Kommunen 
foretar endelig avveining av tiltaket etter å ha fått inn høringsinnspillene, samt i forhold til 
aktsomhetskartene. 

FTN-2 Utvidelse av Rørvik Camping 

Deler av området berøres av aktsomhetskartet for 
flom, men ut fra kotene/terrenglinjene vil det i 
hovedsak være utnyttbart. Området er ikke ras-
utsatt. 

Det er ikke avdekket noen vesentlig negativ 
konsekvens ved forslaget, men det har vært en 
avveining mellom hensyn til belastningen av 
Otteidvika og strandsone/ grønnstruktur, opp mot 
turisme/ ferie-anlegg. Det er lagt vekt på at dette vil 
bli en utvidelse av et allerede etablert og populært 
anlegg. Dette er slik sett i tråd med kommuneplanens 
samfunnsdel. Området forutsettes regulert. 

Eksisterer avløpsanlegg til hyttene, og eksisterende 
anlegg vil nok ikke kunne ta mer kapasitet, det må 
påregnes å anlegge nytt fellesanlegg. Strøm, vann og 
kloakk må beregnes å løses med felles anlegg. 

Hasledalen, Skjærvik, Rørvik og Viken ligger alle ved 
Stora Lee, og det kan slik sett gjøres en total 
vurdering med tanke på vann, strøm og kloakk. 
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FTN-3, Fritids- og turistområde ved Skinnarbutjernet på Otteid, 128/2 

Området er ikke ras-utsatt. I forhold til eventuelle 
flom i Skinnarbutjernet, er det avsatt byggegrense 
i henhold til aktsomhetskartet. 

Det er ikke avdekket noen særlige negative sider 
ved forslaget, og det anbefales lagt inn i 
arealdelen, men under klar forutsetning av at det 
utarbeides en reguleringsendring. 
(reguleringsplankrav er lagt inn). Det er også 
inntegnet byggegrenser, som vil bli førende på 
dette planarbeidet. 

Prosjektet svarer på samfunnsdelens føringer om 
at Marker kommune skal legge til rette for 
fritidsformål og turistnæring/ -prosjekter som 
utnytter vassdragets attraktivitet. 

Imidlertid er det ikke offentlig avløpsanlegg i 
området, slik at dette må løses lokalt, som 
fellesløsning. 

 

 

Nytt område FTN-4, Hasledal 120/1 og 11 

Området er ikke utsatt for skredfare, og heller ikke 
flomfare (bratt ned mot vannet). Byggegrense 
avsatt mot Store Le. Opprinnelig ble et større 
hyttefelt spilt inn som forslag til rullert arealdel. 
Det scorer ikke spesielt høyt/ middels for flere 
indikatorer, men det er heller ikke avdekket 
vesentlig ulemper som skulle tilsi at forslaget 
må avvises. 

Feltet er vurdert opp mot øvrige planlagte felt 
i kommunen, for en avveining i forhold til et 
arealregnskap og samlet belastning for 
vassdraget Store Le, og arealet er slik sett alt 
for stort (846 mål). Det opprinnelige forslaget 
om hyttefelt anbefales derfor ikke lagt inn i 
arealdelen. 

Etter en helhetsvurdering av området og 
påtenkt/ beskrevet bruk, er det isteden lagt 
inn et område på 191 mål, med formål: 
Kp1170 Fritids- og turistformål. 
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FTN-5 Utvidelse av Joval Camping 

Området for utvidelsen er ikke flomutsatt. 
Området berøres av aktsomhetskart for skredfare, 
slik at dette må vurderes nærmere ved 
utarbeidelse av reguleringsplan. 

Negative sider ved forslaget er at det beslaglegger 
dyrket mark, noe som kompenseres ved å ta i bruk 
skogbruksareal til beite. Prosjektet svarer på 
samfunnsdelens føringer om at Marker kommune 
skal legge til rette for fritidsformål og turistnæring/ 
-prosjekter som utnytter vassdragets attraktivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Samlet vurdering av nye turistanlegg 
Områdene FTN1-4 

 
FTN-1 

 
FTN-2 
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TEMA konsekvens Kommentar 
REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

0 Berører til en viss grad lokale friluftsområder, 
men ikke nasjonale, regionale eller lokale 
viktige eller verdifulle rekreasjons-områder, 
friluftsområder, turterreng, turdrag eller stier/ 
lysløyper. På kommune-nivå er det ikke snakk 
om store friluftsområder som berøres. 

NATUR- OG LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK MANGFOLD 

0 Berører i noen grad lokale verdier. 
I forhold til viktige eller vernede/ sikrede 
naturområder, utvalgte naturtyper etter 
forskrift om utvalgte naturtyper etter 
naturmangfoldloven, eller rødlistearter eller 
arter av stor eller særlig stor nasjonal 
forvaltningsinteresse i naturbasen er 
avbøtende tiltak er mulig å iverksette. 

VANN OG VASSDRAG 
 

0 Berører Store Le og Halden-vassdraget i noen 
grad. Avbøtende tiltak er mulig å iverksette.  

LANDBRUK 
 

+ Landbuksarene berøres samlet sett for 
Marker ikke i noen særlig grad av de 5 
foreslåtte områdene for camping og turisme. 

KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

+ De kjente registrerte fornminner som berøres 
vil bli sikret i reguleringsplan. Berører ellers på 
kommune-nivå ikke i vesentlig grad viktige 
kulturmiljø eller kulturlandskap. 

STØY OG FORURENSNING 
 

+ Områdene er ikke eksponert for støy.  

SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

0 For Slevik vil områdene nærmest vassdraget/ 
strandsonen være flomutsatt, og vurdering av 
rasfare må gjøres i områdets nordre del.  
Joval berøres av aktsomhetskart for 
skredfare, slik at dette må vurderes 
nærmere ved utarbeidelse av 
reguleringsplan. 

TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

+ Områdene har akseptabel tilgjengelighet, og 
kan uten for store kostnader tilknyttes 
eksisterende infrastruktur. 

SOSIAL INFRASTRUKTUR, 
OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

+ Positivt bidrag. 

SAMFUNNSDELEN 
 

+ Områdene/ tiltakene er i tråd med 
samfunnsdelens arealstrategi og føringer.  

Kommentarer 
 Det området som har størst negativ innvirkning på Haldenvassdraget og landskapsrommet 

rundet dette er FTN1 Sleviken. I forhold til Store Le er det FTN4 Hasledal som kommer minst 
heldig ut. 
Med forutsatte avbøtende tiltak vil det ikke ha negativ innvirkning for kommunen samlet sett 
å bygge ut Rørvik og Joval campingplasser videre, snarere er det en overvekt av positive 
virkninger. 
Etablering av fritids- og turistområde ved Skinnarbutjernet på Otteid vil alt overveiende ha 
kun positiv virkning for Marker. 
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3.4 Næringsbebyggelse 
Næringsbebyggelse Dekar 
 NN1, Utvidelse av Sletta industriområde - Nysterud 102,5 

 

Marker kommune har startet salg av tomter på Sletta II, og det er forventet at feltet i løpet av relativt 
kort tid vil være sluttsolgt. Planutvalget har derfor bedt administrasjonen vurdere alternativer for 
utvidelse av industrifeltet. Videre utvidelse vil være noe utfordrende, spesielt på grunn av topografi 
og grunnforhold. Det er høydeforskjeller som gir store terrenginngrep og høye kostnader. Det er 
heller ikke opplagt at det er ønskelig å utvide feltet videre mot nord av hensyn til naboer og 
landskap.  

Rådmannen har derfor sett på alternativer og funnet området i tilknytning til dagens kontrollstasjon, 
på to sider av gammel E18. Her er det svært enkelt å etablere vei, vann og avløp, og det er 
sannsynligvis små konflikter knyttet til annen arealbruk. Grunneier stiller seg positiv til dette. 

Samlet vurdering: Etablering av industri-felt vil nødvendigvis gå på bekostning av andre interesse, og 
det er derfor viktig å gjøre plasseringen slik at interessekonfliktene blir minst mulig. Det aktuelle 
arealet medfører minimale interessekonflikter. Det er offentlig avløpsanlegg i området og atkomsten 
er enkel. 
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4 Samlet vurdering av LNF-spredt områder 
Det henvises til planbeskrivelsens del 3, kapitlene med gjennomgang av LNF-områdene, og detaljert 
sammenligning med forrige arealdel for Marker der. De nye sonenes størrelse er i planbeskrivelsen 
detaljert angitt, og finnes igjen på arealdelskartet med tilsvarende felt-navn. Det finnes tilgjengelig 
kartbilag i større målestokk eller digital form, som gjør at dette kan studeres i detalj. 

4.1. Lokalisering og behov 
De alvorligste truslene mot mangfoldet i naturen (LNF-områdene) er omdisponering og oppsplitting 
av arealer, introduksjon av nye arter og virkninger av sur nedbør og forurensning. Marker har 
verdifulle natur- og kulturlandskap som må ivaretas for ettertiden. Dette er områder som på 
bakgrunn av regionale og nasjonale vurderinger betegnes som unike. Det er viktig å forvalte disse 
områdene slik at biologiske og kulturhistoriske verdier bevares og videreutvikles, og antall og omfang 
av LNF-spredt-områder er derfor kraftig redusert i ny arealdel.  
Hensikten med dette er at urørte områder skal forbli utrørte, også i forhold til spredt utbygging, og 
at den begrensede spredte utbyggingen som kan skje i perioden skal være i tilknytning til områder 
der det allerede finnes infrastruktur og bebyggelse. 

I Marker har de fleste husstander naturområder nært tilknyttet egen bolig. Muligheten for 
naturopplevelse i hverdagen er derfor til stede for de fleste av kommunens innbyggere. 
Befolkningens mulighet for kontakt med naturen må sees som et miljøgode. Lek og friluftsliv har 
egenverdi. I tillegg vil lokalbefolkningens og særlig barns naturopplevelse danne interesse for 
naturverdier og dermed for samfunnets forvaltning av naturressurser. 

En landbrukskommune som Marker har fra før et spredt utbyggingsmønster. Det er ikke mulig å 
foreta sammenligninger eller legge strategier slik man gjør for en by, eller større kommuner som har 
et bysenter, og øvrig senterstruktur med bydeler og lokalsentra. 

Det er derfor et visst behov for å fortsatt kunne tillate noe begrenset spredt utbygging i Marker. 
I forrige kommuneplan var LNF-spredt-soner fordelt ut over store deler av kommunen. I praksis har 
det vist seg at det verken er behov for, eller ønskelig med, en såpass fragmentert spredning når det 
gjelder hva som bør tillates av nye boliger spesielt, men også til dels for hytter. 
Ny strategi for ny arealdel har vært å legge ATP-prinsippene til grunn, ved først å fjerne uaktuelle 
spredt-områder som lå langt unna eksisterende infrastruktur og hovedveinett, uten eller med 
svært begrenset bebyggelse. Dernest å vurdere sårbarhet/ urørthet, topografi, dyrket mark, samt 
nærhet til små grender. Bolig eller hyttebygging skal som grunnprinsipp ikke berøre dyrket mark. 
I foregående arealdel var det totalt 47.464 dekar spredt-områder, fordelt ut over hele kommunens 
areal. Dette er nå begrenset til 15.697 dekar (300% begrensning), der områder som ikke var i tråd 
med fylkesplanens retningslinjer samt vurderingskriteriene gjennomgått over, nå er fjernet. Dette 
tilsvarer Kp5200 (spredt utbygging for bolig, hytter og næring). 

Tilsvarende er LNF-spredt boligbygging (Kp5219) redusert fra 25.733 dekar til 16.370 dekar, og LNF 
spredt hyttebygging (Kp5220) redusert fra 4.559 dekar til kun 1.344 dekar. Sammenstilt utgjør dette 
en reduksjon fra 77.765 dekar til 33.411 dekar. 

Som det fremgår av arealplankartet er LNF-områder der spredt utbygging er tillatt nå i all hovedsak 
samlet rundt hovedvei-strengen nord-syd gjennom kommunen (fylkesveien), og i tilknytning til 
eksisterende grender. I tillegg er det tatt hensyn til topografi/ terrengforhold, eiendomsteiger, 
veisystem/ infrastruktur og jordbruk. 
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Boligbebyggelse, samt hytter med innlagt vann, må være tilkoblet godkjent avløpsløsning, og det er 
nå også innført tilkoblingsplikt for hytter. Bebyggelsen skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett 
såfremt dette er i rimelig nærhet. Eventuelt må det være fells-anlegg som skal godkjennes av 
kommunen, mens enkelt-anlegg/ egne brønner skal unngås. 

Det er lagt som krav i bestemmelsene at spredt utbygging ikke skal berøre dyrket mark. Ny spredt 
boligbebyggelse skal ha tilgang til skoleskyss, og ligge i rimelig nærhet til eksisterende 
infrastruktur.  

I fylkesplanens retningslinje 5.14.4 heter det at maksimalt 30% av boligbyggingen kan skje i LNF-
spredt-sonene.  
Marker kommune har lagt til grunn at boligbyggingen skal skje ut ifra et årlig behov på ca. 10 
boenheter. Dette gir ca. 120 boliger for en planperiode på 12 år (hentet fra planbeskrivelsen). Dette 
blir da en andel på 36 boliger spredt av de til sammen 120 boliger, dersom man regner med at 30% 
av 120 kan skje som spredt bebyggelse. En slik begrensning for spredt utbygging er lagt inn i 
bestemmelsene (§ 3.4.5). 

I utgangspunktet er spredt næringsbebyggelse ikke ønsket, men faller allikevel under kategorien 
Kp5200. Kommunen har slik sett en viss mulighet til å kunne akseptere dette innfor noen begrensede 
soner (LNF b-områder), under forutsetning av at dette er en type næringsvirksomhet som ikke utgjør 
en vesentlig belastning for eksisterende boligbebyggelse, både i forhold til støy, eventuelle utslipp 
eller andre generende forhold.  

4.2 Særlig vurdering av LNF-soner med tillat spredt utbygging langs Halden-vassdraget 
(KULA-område) 
I forhold til at Haldenvassdraget av Riksantikvaren er utpekt som ett av flere prosjekt-områder i et 
nasjonalt register som et KULA-område (Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse), er det 
nedenunder gjort en særlig vurdering av LNF-spredtområdene i 100m-beltet lags Haldenvassdraget. 

Etablering av registeret er et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Utvelgelsen av landskapene 
blir gjort i nært samarbeid med regional kulturminneforvaltning (fylkeskommunene og Sametinget) 
og kommunene blir involvert underveis i arbeidet. 

Riksantikvarens beskrivelse: «KULA-registeret er ikke en verneplan og landskapene blir ikke fredet 
eller vernet ved at de blir med. KULA er et signal om at det er viktig å ta hensyn til verdiene, og skal 
være et kunnskapsgrunnlag som kommunene og andre etater kan bruke i sin arealplanlegging. Det er 
viktig at landskapene fortsatt er i bruk og at jorda og skogen drives videre. Fortsatt drift kan i mange 
tilfeller være avgjørende for å ta vare på landskapsverdiene. En KULA-status skal ikke stoppe 
utviklingen, men bidra til en god utvikling som ivaretar verdiene.» 

Riksantikvaren har utarbeidet en rapport for Østfold (2015). Haldenvassdraget sees som en 
sammenhengende struktur, både med hensyn til landform (forkastning) og kulturhistorie særlig 
knyttet til dampbåttrafikk og fløtning, forsvar, industri, energiproduksjon, jord- og skogbruk, kirker og 
arkeologiske kulturminner. Viktige punkt er Ørje, Otteid, Strømsfoss (Aremark) og Brekke (Halden). 
Av nasjonal interesse er særlig kanalsystemet med sine innretninger og anlegg knyttet til denne 
tidligere virksomheten: «Områdene rundt slusene er spesielt sårbare for endringer. Det er viktig at 
det ved utviklingen av disse områdene legges vekt på kvalitet og stedstilpasning. 
Landskapsopplevelsen for de som ferdes på og langs kanalen må ivaretas. Landskapets egenart bør 
sterkt vektlegges ved vurdering av eventuelle vindkraftanlegg i områdets synsrand. Nye 
boligområder/hytteområder i vassdragets nærhet bør plasseres på en skånsom måte i landskapet.» 
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Det ligger i forslag til ny rullert kommuneplan for Marker ingen LNF-spredt-områder i nærheten av 
Store Le, og det inngår heller ikke i RPR for vernede vassdrag eller som KULA-område.  

 

4.2.1 Spredt bebyggelse LNFb-områdene (Kp5200) langs Haldenvassdraget 
Det ligger kun to LNFb-områder syd for Ørje: LNFb13 og 14. 

 

Nordre del av område LNFb14a (Skogheim – Kirkeby – Øymark 
kirke) ligger 100m fra Haldenvassdraget, men «skjøter seg inntil 
hytteområde FN5 på Gjøngerud. 

Sydlig del (Graneurd) følger byggegrensen og ligger 50m fra 
vassdraget.  

Resten av LNFb14a og hele LNFb14b ligger utenfor 100m-beltet 
langs Halden vassdraget. 

Det betyr at ingen deler av LNFb-14 ligger inntil vassdraget. 

Eventuell ny spredt bebyggelse i LNFb14 vil ikke utgjøre noen 
trussel i forhold til kulturmiljøet i KULA-områdene, og de 
hensynene Riksantikvaren ønsker at kommunen skal ivareta 
gjennom registeret. 

 

 

 

 

 

 

 

Det lille området Bærkaskastet LNFb13 ligger i sin helhet utenfor 
100m-belte langs Haldenvassdraget. 

Eventuell ny spredt bebyggelse i LNFb13 vil ikke utgjøre noen 
trussel i forhold til kulturmiljøet i KULA-områdene, og de 
hensynene Riksantikvaren ønsker at kommunen skal ivareta 
gjennom registeret. 
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De øvrige LNFb-områdene ligger nord for Ørje: 

LNFb10g ligger 100m fra Haldenvassdraget, med 
unntak av et lite område i sydspissen, der det 
går ned til 50m ved FN3. 

Resten av område LNFb10 ligger utenfor 100m-
beltet langs Haldenvassdraget. 

(Områdene LNFb12 og LNFb9 ligger i sin helhet 
utenfor 100m-beltet langs Haldenvassdraget.) 

Eventuell ny spredt bebyggelse i LNFb10 vil ikke 
utgjøre noen trussel i forhold til kulturmiljøet i 
KULA-områdene, og de hensynene 
Riksantikvaren ønsker at kommunen skal ivareta 
gjennom registeret. 

 

 

 

 

 

 

Område LNFb11 er foreslått av Olav Klund, og 
ble vurdert i konsekvensutredningen av 
enkeltområder: 

Tiltaket er såpass beskjedent at det vil ikke ha 
noen vesentlig betydning for arealstrategien eller 
vassdragsvernet. Det anses som kurant med noe 
mer bebyggelse på Klund, så lenge man tar 
hensyn til flomvannstand og byggegrense mot 
vei. Kommuneplanen får også bestemmelser 
med krav om utarbeidelse av reguleringsplan, 
dersom det kommer mer enn tre nye boliger, 
eller mer enn to nye hytter. 

Det er i tillegg lagt inn byggegrense mot 
vassdraget. Syd for området er det lagt inn et 
100m-belte langs vassdraget som naturområde 
med totalt byggeforbud. Eventuell ny spredt 
bebyggelse i LNFb11 vil ikke utgjøre noen trussel 
i forhold til kulturmiljøet i KULA-områdene, og 
de hensynene Riksantikvaren ønsker at 
kommunen skal ivareta gjennom registeret. 
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I område LNF-b8b ligger 
eksisterende hus og 
hytter, slik at området 
sett fra vassdraget/ vika 
fremstår som utbygget/ 
et lite tettsted. Det er 
lagt inn 25m 
byggegrense. 

Område LNF-b7 og 
LNFb8a ligger utenfor 
100m-beltet. 

Område LNF-b6 fremstår 
som et bebygget område 
mellom gårdene Degnes 
Lille og Degnes Mellem. 
Her er det både boliger i 
hytter. Det er også her 
tilsvarende lagt inn 25m 
byggegrense. 

Eventuell ny spredt 
bebyggelse i LNFb6, 7 
eller 8 vil ikke utgjøre 
noen trussel i forhold til 
kulturmiljøet i KULA-
områdene, og de 
hensynene Riksanti-
kvaren ønsker at 
kommunen skal ivareta 
gjennom registeret.  
B7 ligger utenfor 100m-
beltet, og eventuelt nytt 
bygg i b6 eller 8 vil 
fremstå som fortetting i 
allerede bebygget 
nærområde langs 
vassdraget, og vil ikke 
påvirke hensynet til 
landform (forkastning) 
eller kulturhistorie særlig 
knyttet til dampbåt-
trafikk og fløtning, 
forsvar, industri, energi-
produksjon, jord- og 
skogbruk, kirker eller 
kjente arkeologiske 
kulturminner. 
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I og ved område LNF-b5a ligger det hytter, 
boliger og gårdsbebyggelse fra før. Innenfor er 
det også lagt inn et nytt lite boligområde (BN3 
Orderud Østre). 

Det er lagt inn 25m byggegrense mot 
vassdraget. 

 

Eventuelt nytt bygg i b5 vil fremstå som 
fortetting i allerede bebygget nærområde 
langs vassdraget, og vil ikke påvirke hensynet 
til landform (forkastning) eller kulturhistorie 
særlig knyttet til dampbåt-trafikk og fløtning, 
forsvar, industri, energiproduksjon, jord- og 
skogbruk, kirker eller kjente arkeologiske 
kulturminner.  

Eventuelt bygg vil måtte forholde seg til at 
området delvis dekkes av aktsomhetskartene 
for flom eller ras, slik at dette må vurderes 
nærmere i forhold til hvor dette er lokalisert. 

 

 

 

Område LNF-b4 er et lite (8 dekar) «infill»-område i et allerede 
utbygget område syd for Bondestua på Aaseby Camping. 

Det er lagt inn 25m byggegrense mot vassdraget. 

Eventuelt nytt bygg i b4 vil fremstå som fortetting i allerede 
sterkt bebygget nærområde langs vassdraget, og vil ikke 
påvirke hensynet til landform (forkastning) eller kulturhistorie 
særlig knyttet til dampbåt-trafikk og fløtning, forsvar, industri, 
energiproduksjon, jord- og skogbruk, kirker eller kjente 
arkeologiske kulturminner.  

Eventuelt bygg vil måtte forholde seg til at området delvis 
dekkes av aktsomhetskartene for flom, slik at dette må 
vurderes nærmere i forhold til hvor dette er lokalisert. 
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Område LNF-b1 og -b2 ligger ved Kroksund bru nord i 
kommunen. 

Området fremstår som bebygget. 

Det er lagt inn 25m byggegrense mot vassdraget. 

Eventuelt nytt bygg i b1 eller b2 vil fremstå som 
fortetting i allerede bebygd nærområde langs 
vassdraget, og vil ikke påvirke hensynet til landform 
(forkastning) eller kulturhistorie særlig knyttet til 
dampbåt-trafikk og fløtning, forsvar, industri, 
energiproduksjon, jord- og skogbruk, kirker eller kjente 
arkeologiske kulturminner.  

Eventuelt bygg vil måtte forholde seg til at områdene 
noen steder dekkes av aktsomhetskartene for flom 
eller ras, slik at dette må vurderes nærmere i forhold 
til hvor dette er lokalisert. 
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4.2.2 Spredt boligbebyggelse LNFc-områdene (Kp5210) langs Haldenvassdraget 
 

Område LNF-c13b ligger 75-100m fra 
Haldenvassdraget, som følger fastsatt 
byggegrense. Det er et svært begrenset areal, på 
kun 19 dekar. 

LNF-c13a ligger godt over 100m fra vassdraget, og 
på andre siden av fylkesveien (Damholtveien). Det 
er avsatt naturområde med absolutt byggeforbud 
mellom vassdraget og LNF-spredt-området. 

Eventuell ny spredt bebyggelse i LNFc13 vil ikke 
utgjøre noen trussel i forhold til kulturmiljøet i 
KULA-områdene, og de hensynene Riksantikvaren 
ønsker at kommunen skal ivareta gjennom 
registeret. 

 

 

 

 

 

Område LNF-c12b ligger 50-90m fra 
Haldenvassdraget, som følger fastsatt byggegrense. 
Det er et svært begrenset areal, på kun 32 dekar. 

Det er avsatt naturområde med absolutt 
byggeforbud mellom vassdraget og LNF-spredt-
området. 

Eventuell ny spredt bebyggelse i LNFc12 vil ikke 
utgjøre noen trussel i forhold til kulturmiljøet i KULA-
områdene, og de hensynene Riksantikvaren ønsker 
at kommunen skal ivareta gjennom registeret. 
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Område LNF-c6 er et langt 
sammenhengende område syd for Ørje som 
følger fylkesvei 21 Haldenveien (sydlig 
hovedvei opp til Ørje). 

Avgrensning mot vassdraget følger 100m-
beltet. Syd for Øymark kirke følger det 
riksveien – som ligger utenfor 100m-beltet. 

Deler av dette 100m-beltet er også avsatt 
som naturområde med absolutt 
byggeforbud mellom vassdraget og LNF-
spredt-området (ved Øymark kirke, og 
Årnessundet). 

Område c6 ligger ikke i 100m-beltet, og 
eventuell ny spredt bebyggelse vil ikke 
utgjøre noen trussel i forhold til 
kulturmiljøet i KULA-områdene, og de 
hensynene Riksantikvaren ønsker at 
kommunen skal ivareta gjennom registeret. 
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LNF-c4a ligger vest for Rødenes 
prestegård, og områdeavgrensningen 
mot vassdraget følger naturlig veien. 

Vika fremstår som et bebygget 
område. Her ligger det også et lite 
idrettsanlegg ut mot Rødenessjøen. 

Deler av området er også avsatt med 
hensynssone landskap (H-550_1). 

Riksantikvaren har i sin rapport fra 
2015 pekt på Rødnes middelalder-
kirke og kirkegård, og det antas at det 
er av den grunn det er lagt en sone 
(dog noe unøyaktig og grovt) i et 
temakart til fylkesplanen for Østfold. 
Imidlertid er denne sonen nå også 
lagt inn kommuneplanen som H-550, 
slik at dette formelt sett nå blir en 
hensynssone, og ikke bare en 
retningslinje. 

C4a er derfor gitt en avgrensning i 
god avstand (over en halv kilometer) 
til kirken, og ligger også i sin helhet 
utenfor det regulerte området for 
Rødenes prestegård. 

 

Parti ved Rødenes kirke - fotograf Jonas Ingstad 
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Område LNF-c3c ligger med unntak av 
veistrekningen i Heenvika utenfor 100m-beltet 
langs Haldenvassdraget, fordi avgrensningen 
naturlig følger Fv-21 Østre Rødenesveien. Området 
fremstår som bebygget, også i forhold til 
campingplassen (Aaseby).  

 Eventuell ny spredt bebyggelse i LNFc3 vil ikke 
utgjøre noen trussel i forhold til kulturmiljøet i 
KULA-områdene, eller de hensynene 
Riksantikvaren ønsker at kommunen skal ivareta 
gjennom registeret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LNF-c3d nord for Aaseby camping ligger (med 
unntak av en liten spiss på 70m) utenfor 100m-
beltet mot Haldenvassdraget.  

Det er avsatt noe naturområde med absolutt 
byggeforbud mellom vassdraget og LNF-spredt-
området. 

Eventuell ny spredt bebyggelse i LNFc3 vil ikke 
utgjøre noen trussel i forhold til kulturmiljøet i 
KULA-områdene, eller de hensynene 
Riksantikvaren ønsker at kommunen skal ivareta 
gjennom registeret. 
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LNF-c3b i nærheten av Kroksund følger 
avsatt byggegrense og ligger 60-130m 
fra Haldenvassdraget.  

Det er avsatt naturområde med 
absolutt byggeforbud mellom 
vassdraget og LNF-spredt-området. 

Eventuell ny spredt bebyggelse i LNFc3 
vil ikke utgjøre noen trussel i forhold til 
kulturmiljøet i KULA-områdene, eller de 
hensynene Riksantikvaren ønsker at 
kommunen skal ivareta gjennom 
registeret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Spredt hyttebebyggelse LNFd-områdene 
(Kp5220) langs Haldenvassdraget 
 

LNF-d5 er det eneste spredte området for hytter syd for 
Ørje. (Det er ingen LNFd-områder i nærheten av Store Le.) 

Vestlig del (mot Årnessundet) er avsatt som 
naturområdet med totalt byggeforbud. Mot syd (Gressvik) 
er det avsatt 50m byggegrense. 

Det ligger to eksisterende hytter her, som har fått fastsatt 
byggegrense i sydveggen (eventuelle tilbygg må vende 
bort fra vassdraget, og følge bestemmelsene forøvrig). 

Eventuell ny spredt bebyggelse i LNFc3 vil ikke utgjøre 
noen trussel i forhold til kulturmiljøet i KULA-områdene, 
eller de hensynene Riksantikvaren ønsker at kommunen 
skal ivareta gjennom registeret. 
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For øvrig er det kun tre LNFd-felt nord for Ørje. To av dem ligger ved Haldenvassdraget på vestsiden 
av Rødenessjøen Nord. (LNFd-1 ligger ved Sandbekk/ Hellemosen 2,5 km fra vassdraget. LNFd-4 
ligger ved Stenstjern og Nordre Brutjern mellom Ørje og toll-området. Her ligger det hytter fra før.) 

LNF-d2a og b ligger på vestsiden av 
Kroksundbrua.  

LNF-d3 er et «infill»-område mellom 
Nebba/ Nygårdsvika og Faukerud. Det 
ligger hytter på Nebba og Holmen fra 
før. 

Det er lagt inn 25m byggegrense mot 
vassdraget, for begge sonene.  

En eventuelt ny hytte i d2 eller d3 vil 
delvis fremstå som fortetting i allerede 
bebygget nærområde langs 
vassdraget, eller eventuelt ligge såpass 
langt unna at den ikke vil synes, og vil 
dermed ikke påvirke hensynet til 
landform (forkastning) eller 
kulturhistorie særlig knyttet til 
dampbåt-trafikk og fløtning, forsvar, 
industri, energi-produksjon, jord- og 
skogbruk, kirker eller kjente 
arkeologiske kulturminner i særlig 
grad.  
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4.2.4 Vurdering av LNF-spredtområders influens (lengde) på Halden-vassdraget 
Haldenvassdraget er 149,55 km langt (149 550m). Her følger tabeller som viser aktuell lengde av 
vassdraget der LNF-spredt-områder berører 100m-beltet. 

LNF spredt bebyggelse (Kp5200)  LNF-b lengde mot Halden-vassdraget (m) 
LNF-b1 og b2, øst for Kroksund bru 675 
LNF-b4 Aaseby 85 
LNF-b5 Orderud 1060 
LNF-b6 Degnes 435 
LNF-b8b Slupstad 815 
LNF-b11 Klund 140 
LNF-b14b Fløvik – 50m fra vassdraget 450 
SUM 3660 

LNF-b7 Degnes Store, LNF-b10g Østenby, LNF-b13 Bærkaskastet og LNF-b14a Øymark kirke – 
Skogheim ligger utenfor 100m-beltet. 

LNF spredte boligområder (Kp5210) LNF-c lengde mot Halden-vassdraget (m) 
LNF-c3b Engevik (90+140) 230 
LNF-c3c Heenvika  340 
LNF-c4a Heggedal, Krone (Folkenborg) 450 
LNF-c12 Halvorsrud 235 
LNF-c13b Søndre Slevik 250 
SUM 1505 

LNF-c6 ligger utenfor 100m-beltet. 

LNF spredte hytteområder (Kp5220) LNF-d lengde mot Halden-vassdraget (m) 
LNF-d2a og b Kroksund bru vest 130 
LNF-d3 Holmen (330+180)  510 
LNF-d5 Gressvik 180 
SUM 820 
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Syd for Ørje (blå tall) blir dette 1.115 løpemeter, og nord for Ørje 4.870, totalt 5.985 meter –  
altså 6 km, noe som tilsvarer 4% av Haldenvassdragets totale lengde. Det ligger ingen spredt-
områder langs Store Le. 

I alle disse sonene er det tegnet inn byggegrense, med avstander som er avsatt og vurdert i forhold 
til grad av områdets urørthet, sårbarhet, og avstand til nærmeste bebyggelse. Byggegrensene 
fremgår detaljert av kartutsnittene over, og er beskrevet der.  

Det er også et hovedprinsipp at slike LNF-spredt-soner ikke kan legges der vannstrengen har 
strengeste klasse S3 (naturområder). Videre er det en generell forutsetning at dyrket mark ikke skal 
berøres. Dette er gjennomgående konsekvent gjennomført i arealdelen. 
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Kartet (finnes i større målestokk) viser hvor det er målt i vassdraget i forhold til LNF-spredtområder 
langs Haldenvassdraget:  
• Brun strek er LNF-b spredt bebyggelse 
(Kp5200) 
• Gul strek er LNF-c spredt bebyggelse 
(Kp5210) 
• Orange strek er LNF-d spredt bebyggelse 
(Kp5220) 
Som det fremgår berøres vassdraget syd for Ørje 
omtrent ikke av LNF-spredt-områdene, og heller 
ikke videre nord for Ørje, helt til man kommer 
opp til nordlig del av Rødenessjøen. Der vil det 
kunne komme spredt bebyggelse i nærheten av 
vassdraget, men da selvfølgelig i henhold til 
fastsatte byggegrenser, slik at dette kan skje helt 
i vannkanten. Det er detaljert redegjort for dette 
områdevis i kapitlene over. 
Store Le berøres ikke. 

Andelen av spredt-områder som berører 100m-
beltet er ikke stor i forhold til totalt areal på 
soner der spredt utbygging kan tillates, innenfor 
fastsatte bestemmelser og byggegrense mot 
vassdraget. Som det fremgår over er også antall 
slike soner og størrelsen på disse kraftig redusert.  

I snitt kan det komme 1-2 hus/ hytte pr år i LNF-
spredt-sonene totalt sett i kommunen, og i 
hvilken grad det kommer noen i nærheten av 
vassdraget er uvisst. Men man kan legge til grunn 
at det vil være attraktivt å slå seg ned i nærheten 
av vassdraget. Som det fremgår må man i så fall 
forholde seg til byggegrensen og bestemmelsene 
samt eventuelle hensynssoner, og det vil ikke 
kunne komme noen nye hus eller hytter i 
strandkanten. Der eventuelt hus eller hytte 
inngår i hensynssone H-550 skal saken forelegges 
fylkeskonservatoren. 

Planens innretning og utforming sikrer at det ikke 
kan komme ukontrollert eller uønsket bygging av 
hus og hytter i LNF-områdene. Bygging skal for 
øvrig skje i avsatte byggeområder. Samlede 
konsekvenser for vassdragene i forhold til spredt 
utbygging er dermed minimale/ ikke til stede, og 
planen inneholder et sikkerhetsnett i form av 
bestemmelser og soner som vil sørge for 
forsvarlig saksbehandling. 
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4.3 Planprinsipp; Eksisterende bebyggelse - byggeområder 
I arealdelen til Marker kommune er bygninger for beboelse og fritidsbruk lagt inn med formål for 
byggeområder (eksisterende boliger eller eksisterende fritidsbebyggelse). Dette gjelder også for 
offentlig eller privat tjenesteyting, og fritids- og turistformål.  
Eksisterende boligbebyggelse eller fritidsbebyggelse som er angitt med sirkel rundt bygning er ikke 
eksakt angivelse av eiendom (sannsynligvis punkt-feste, eventuelt skjøte som mangler «moderne» 
målebrev). Ved søknad om tiltak må det det her fremlegges dokumentasjon på at tiltaket er innenfor 
egen eiendom/ festet areal. 
Våningshus og gårdsbebyggelse ligger i LNF-områdene slik det er forutsatt i Plan- og bygningsloven.  

Foreliggende plankartet gjenspeiler dermed faktisk og reell arealsituasjon pr 2020 i Marker. 
Det er et godt utgangspunkt for en rullert arealplan, og er delvis også noe av hensikten med å forta 
rullering hvert 4.år slik loven krever; Plankartet skal oppdateres, og vurderes i forhold til utviklingen 
som har vært, samt ønsket fremtidig utvikling: Det skal lages en plan for utviklingen av Marker 
kommune de neste 12 årene, basert på dagens situasjon. 

En annen sentral side ved dette har også vært å i større grad enn tidligere å unngå unødvendig 
ressurskrevende dispensasjonsprosesser; Oppnå størst grad av forutsigbarhet for innbyggerne/ 
brukerne, kunne avgjøre detaljspørsmål/ -saker lokalt. Med dette minimeres byråkrati og lange 
prosesser, under forutsetning av at vernehensyn er vurdert på forhånd (nedfelt i arealdelen med 
byggegrenser og bestemmelser). 

 

4.4 Eksisterende og nye frittliggende boliger og hytter, boligfelt eller hyttefelt eller 
fritids- og turistområder i 100m-beltet langs vassdraget 
Gjennomgangen starter i syd, og beveger seg nordover. 

Ved Fossbekk ligger Flagghytta akkurat utenfor 100m-beltet, men det ligger 1 eksisterende hytte på 
nedsiden av Rakkstadveien ved Korpås. Her ligger også foreslått nytt fritids- og turistområde FTN1.  
På vestsiden av Øymarksjøen ved Dagali/ Søndre Sambøl ligger det i Sauebukta 2 eksisterende hytter, 
med avsatt eiendom. Her ligger også 2 boligeiendommer, dog ikke med strandlinje (henholdsvis 50 
og 20m). 
På østsiden av Øymarksjøen ligger 1 eksisterende bolig (med strandlinje), og 1 eksisterende hytte 
(bygge-sirkel). I Dypvika ligger Dypvika hyttefelt (eksisterende). 

I Vestre Otteidvika ved Grislingås ligger 2 eksisterende hytter i byggesirkel, samt et foreslått nytt 
hytteområde HN1. På Otteid ligger det regulert inn et boligfelt i den større planen for Otteid, der de 
nærmeste 4 tomtene i skråningen over riksveien så vidt berøres av 100m-belte målt fra Otteidvika. 
Her liger også eksisterende hyttefelt H11 på Kalviknebba. I Botten ligger 1 eksisterende bolig, og 1 
eksisterende hytte. Her ligger også regulert område for Botten hyttefelt og Nordre Botten 
villmarkssenter (regulert). På nordsiden av Otteidvika ligger 2 eksisterende hytter. 

På Broken (øy) ligger 1 eksisterende hytte. På Langenes ved Ytterbøl hytteområde ligger 1 
eksisterende hytte. (Ytterbøl hytteområde er regulert, men her ligger tomtene utenfor 100m-beltet.) 
Ytterbølstranda er et eksisterende Fritids- og turistområde. På Tangen ligger 1 eksisterende bolig, og 
på vestsiden på Duenes ligger 1 eksisterende hytte (med byggesirkel). I Kattissa ligger 2 eksisterende 
hytter (ca 50m fra vassdraget), og på Bukkeneset ligger eksisterende hyttefelt (H7), med forslag til 
utvidelse FN1 – i det alt vesentlige utenfor 100m-beltet. På vestsiden ligger 1 eksisterende hytte. 
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Ved Bakeribukta ligger eksisterende hyttefelt Bakeribukta (H6 - Svelteroa/ Perebråten), samt 1 
eksisterende hytte litt nord for feltet. På Østsiden ligger lite eksisterende hyttefelt på Gjøngerud, 
med forslag til utvidelse FN5. 

Ved Rødkinn ligger 1 eksisterende hytte med byggesirkel, og på vestsiden ligger eksisterende 
hyttefelt syd for Bernhusåsen (H5), og ett ved Bernhus (H4b). Så 1 eksisterende hytte, og 
eksisterende hyttefelt Dypedal (H4a) med utvidelse FN4. Nord for dette ligger 1 eksisterende bolig og 
1 eksisterende hytte. I Gressvik 1 eksisterende bolig og 2 eksisterende hytter ved Årnessundet. På 
Eketangen ligger 1 eksisterende bolig. På østsiden i nærheten av Vågelsbygd ligger 1 eksisterende 
bolig, 1 eksisterende utleiehytte og 1 eksisterende hytte på neset. 

På vestsiden av Lifjorden ligger 2 eksisterende hytter, og et eksisterende boligfelt, som fremstår som 
en samlet bebyggelse. Ved Anonby like syd for Ørje ligger 1 eksisterende hytte og 1 eksisterende 
bolig. 

Oppsummert blir eksisterende bebygde forhold syd for Ørje i 100m-beltet: 
• 8 eksisterende boliger 
• 24 eksisterende hytter 
• 2 boligfelt (Vestre Otteidvika, Lifjorden) 
• 8 eksisterende hyttefelt (Dypvika, Kvalvik, Botten, Bukkeneset, Bakeribukta, Dypedal, 2 ved 

Bernhusåsen) 
• 1 eksisterende fritids- og turistområde (Ytterbølstranda) 
• 1 utleiehytte 

Nye forslag syd for Ørje: 
• 1 nytt hyttefelt HN1 (Otteid/ Grislingås) 
• 1 nytt fritids- og turistområde FTN1 (Søndre Slevik) 
• 2 utvidelser av hyttefelt (FN4 Dypedal, FN5 Gjøngerud,  

 

Nord for Ørje ligger følgende målt innenfor 100m-beltet: 

Ved Nordre Ysterud ligger 1 eksisterende bolig. Ved Bjørneholmen ligger 1 eksisterende bolig. Ved 
Tynnelsrud ligger 1 eksisterende hytte. På Kåtorp-neset ligger et eksisterende fritids- og turistområde 
(C2). 3 eksisterende hytter syd for Klund kirke. Et eksisterende hytteområde (H3), samt utvidelse FN3 
og 1 eksisterende bolig og 1 eksisterende hytte på Kåtorp. 

På østsiden ligger 1 eksisterende hytte på Klundsneset samt 1 eksisterende hytte og 1 utleiehytte 
inne i vika utenfor Måstad Søndre. Ved Søby/ Stillesby ligger 3 eksisterende hytter, og vestsiden 
ligger 2 eksisterende hytter ved Klemetsby. På østsiden ligger det 8 hytter rundt Slupstadvika i form 
at et felt (H2 – uregulert). 

På Launes ved Svartvik (vestsiden) ligger 2 eksisterende boliger, og på østsiden ligger 2 eksisterende 
hytter utenfor Degnes mellem.  

I Lindvik ligger Speiderhytta og ved Heggedal/ Krone ligger 2 eksisterende hytter (vest for Rødendes 
prestegård).  

På østsiden mellom Degnes lille og Orderud søndre ligger 3 eksisterende hytter og 1 eksisterende 
bolig. Ved Kattåsvika ligger 4 eksisterende hytter (hvorav 1 på Harasand). I Heenvika ligger 4 
eksisterende boliger, samt 2 eksisterende hytter ved Bondestua. Videre følger Aaseby Camping (C6 - 
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regulert), og Joval Camping I og II (C5 - regulert) På nordre del av Joval Camping er det også lagt inn 
en ny utvidelse (FTN-5), men denne ligger i det vesentlig utenfor 100m-beltet («bak» eksisterende 
campingplass. Hele denne strakningen fra Orderud/ Kattåsvika og opp til Joval Camping fremstår som 
et bebygget område. 

På vestsiden ligger 1 eksisterende hytte i Klokkerudvika, Faukerudøya er bebygget med flere 
bygninger, og det ligger også flere bygninger på Holmen og 1 eksisterende hytte på Nordholmen. På 
Nebba ved Nygårdsvika ligger et lite eksisterende hyttefelt (uregulert). 

I Rakkestadvika ligger et eksisterende fritids- og turistområde (C1). 

Ved Kroksund Bru ligger 4 eksisterende hytter og 1 eksisterende bolig. Nord for Kroksund Bru ligger 3 
eksisterende hytter. 
På Gjeddetangen ligger 2 eksisterende hytter og på Setra nordre og søndre ligger et lite eksisterende 
hyttefelt (uregulert). 
Helt i nord ligger det 2 eksisterende hytter på Geitøya. 

Oppsummert blir eksisterende bebygde forhold nord for Ørje i 100m-beltet: 
• 11 eksisterende boliger 
• 40 eksisterende hytter 
• 1 utleiehytte 
• Speiderhytta 
• 0 boligfelt 
• 4 eksisterende hyttefelt (H3 Kåtorp, H2 Slupstadvika, Nygårds-Nebba, Setra Nordre/ Søndre) 
• 4 eksisterende fritids- og turistområde (C1, C2 Kåtorp-neset, C6 Aaseby Camping, C5 Joval 

Camping) 

Nye forslag nord for Ørje: 
• 1 utvidelser av hyttefelt - FN3 Kåtorp. (Utvidelsen av Joval Camping FTN-3 ligger i det vesentlige 

utenfor 100m-beltet.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rødenessjøen 
ved Ørje   
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4.5 Samlet vurdering av bebyggelse i 100m-beltet langs vassdraget 
 
4.5.1 Eksisterende boligbebyggelse 
19 eksisterende boliger totalt og boliger i 2 små boligfelt syd for Ørje vil kunne moderniseres, 
istandsettes og tilbygges innenfor retningslinjer for kulturhistorisk landskap (KULA – 2.11.3), 
bestemmelsens § 2.10 (Miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur), og § 3.1 
Boligbebyggelse.  

For de to boligfeltene dreier det seg om 11 boliger ved Lifjorden og 4 tomter i Otteidvika. Totalt 34 
boliger iberegnet de spredte boligene.  
I Marker er det i 2020 totalt 1.926 boliger (SSB). Antall eksisterende boliger i 100m-beltet langs 
vassdraget utgjør med andre ord 1,75% av den totale boligbebyggelsen i kommunen. 98,25% av 
boligene i Marker ligger ikke langs vassdraget. 

Forøvrig er det en stor andel av befolkningen (folketall 3.600) som bor i våningshusene på 
gårdsbrukene rundt om i kommunen. I Marker er en stor andel av disse velholdte og vakre bygninger, 
og noen av dem er også synlige fra vassdraget. Disse ligger som forutsatt og riktig i LNF-område a 
(Kp5100). Imidlertid ligger ingen av disse våningshusene i vannkanten, men er tradisjonelt plassert i 
kulturlandskapet på gårdstunet, gjerne et stykke over vassdraget. Denne bebyggelsen bidrar positivt i 
landskapsbildet og kulturlandskapet, som hadde vært fattigere uten. 

Under disse forutsetninger (hensyn og bestemmelser, samt byggegrenser som er nedfelt i 
arealdelen), og det faktiske svært lave antall boliger i 100m-beltet, vil eventuelle tilbygg av 
disse ikke kunne utgjøre noen trussel mot verken mot de hensyn riksantikvaren har lagt til 
grunn i sitt KULA-register, eller de hensyn som ligger i retningslinjer til vernede vassdrag.  

4.5.2 Eksisterende fritidsbebyggelse 
Det ligger totalt 64 eksisterende spredte hytter og 12 eksisterende hyttefelt av varierende størrelser 
(regulerte og uregulerte) i 100m-beltet langs vassdraget. I tillegg kommer 2 utleie-hytter i næring 
(tilskudd til gårdsdrift), samt en speiderhytte. 

Visuelt vil eventuelle tilbygg/ påbygg eller søknadspliktige endringer av disse bygningene få en større 
betydning og innvirkning på vassdraget samlet sett, en tilfellet er for eksisterende boliger og 
våningshus. Vurderingen blir dermed om dette er overveiende positivt eller negativt samlet sett for 
de hensyn man skal ta i forhold til det riksantikvaren har lagt til grunn i sitt KULA-register, og de 
hensyn som ligger i retningslinjer til vernede vassdrag, og også om det er mulig sørge for avbøtende 
tiltak (bestemmelser og byggegrenser), som kan motvirke negative og uønskede konsekvenser.  

På den ene side vil det estetisk sett være fordelaktig med en oppgradering av de hyttene som er 
dårlige vedlikeholdt/ forfalt, men på den annen side vil det kunne virke i negativ retning dersom man 
bygger høyere (stikker mer opp i landskapsbildet), eller gjør andre tiltak som gjør at bebyggelsen 
stikker seg særlig frem i landskapsbildet eller tar fokus bort fra kulturlandskapet. Det er slik sett av 
stor betydning om aktuell bygning ligger helt alene og er sterkt eksponert i et ellers urørt landskap, 
eller om inngår i et bebygd område – altså en sårbarhets-betraktning ut fra stedlige forhold. 

I ny rullert kommuneplan for Marker er det derfor gjort et særlig arbeid i så måte, siden fokus på 
vassdragsvern og sårbarhetsbetraktinger er vesentlig styrket i forhold til forrige 
kommuneplanperiode: Urørte området langs vassdraget er gitt strengere vern, i form av bygge-frie 
natur-belter (Kp3020) – i utgangspunktet 100m brede (normalen). Noen få steder 50m eller andre 
steder mer enn 100m. I tillegg er det også tegnet inn sammenhengende byggegrense langs hele 
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vassdraget i henhold til Plan- og bygningslovens § 1-8. Byggegrensen gjelder for eksisterende 
bebyggelse (herunder hytter og hus), og er konkret vurdert hele veien i forhold til sårbarhet, 
verneverdier, grad av urørthet, terreng og topografi, samt til en viss grad også mer praktiske hensyn 
som eiendomsgrenser. Helt konkret er byggegrensen lagt i fasadelivet som veder mot vassdraget, slik 
at eventuelle tilbygg/ utvidelser på en eksisterende bygning vil komme på «baksiden». (Et vanlig 
prinsipp i dispensasjonssaker i LNF-områder.)  
Videre er det fastsatt høydebegrensninger i bestemmelsenes §3.2 «Det tillates ikke bygninger med 
mønehøyde over 5,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Terrengtilpasning skal vektlegges.») 
Det er videre satt bestemmelser om hensynet til vassdraget og visuelle konsekvenser: «For både 
tilbygg og nye hytter stilles det krav til estetisk gode løsninger, som ikke vil virke skjemmende eller 
dominerende sett fra vassdragene. Mot vassdragene skal siktlinjer ikke brytes ved nye tilbygg, og 
plassering skal gjøres i forhold til landskapsbildet sett fra vassdraget. Det skal benyttes jordfarger 
(grått, brunt, sort eller grønt), og prangende fargebruk som gjør at bygning stikker seg frem i 
landskapsbildet er ikke tillatt.» 

Og ikke minst er det laget graderte bestemmelser, med begrensning i størrelse på bebyggelsen i 
100m-beltet, i forhold til resten av kommunen: «Det tillates maksimalt 150 m2 BRA innenfor samme 
bruksenhet/tomt, og 110 m2 BRA i 100m-beltet langs Halden-vassdraget og Store Le.» 

 I tillegg er det også utarbeidet retningslinjer som særlig vil ivareta det visuelle aspektet i forhold til 
vassdraget, som går konkretiserer mer enn det som er normal i en kommuneplan: «TAKFORM OG 
BYGGEHØYDER: For hytter og/eller anneks beliggende i 100m-beltet langs Halden-vassdraget skal det 
ved søknadspliktige endringer eller tilbygg vurderes takform eller utforming som vil kunne virke 
visuelt dempende sett fra vassdraget – som for eksempel pult-tak som følger terrengets fall ned mot 
vassdraget, og dermed lavere opplevd gesimshøyde mot vannet. Endringer bør ikke føre til økede 
byggehøyder, snarere et mer dempet visuelt uttrykk etter ombygging. Hemsløsninger med tverrstilte 
ark-oppbygg – arkfasade mot vassdraget som en saltaks-spiss - skal unngås, da dette ikke vil bidra til 
å dempe bygningens visuelle oppmerksomhet i landskapsbildet. Dersom det benyttes rent pult-tak, 
regnes høyeste del (lengst unna vannet) som møne, og laveste del (nærmest vannet) som gesims.» 

Dette tilsvarer bestemmelser på detaljregulering-nivå. Dette er gjort fordi flere av hyttefeltene i 
Marker ikke er regulert, og slik sett mangler målrettede bestemmelser i forhold til vassdrags-
hensynene. Med dette grepet vil kommuneplanen bøte på dette noe uheldige faktiske forhold, og i 
praksis sørge for å sikre høyere kvalitet på endringer i den eksisterende hyttebebyggelsen i 100m-
beltet. På sikt vil dette innebære en estetisk forbedring samlet sett for kommunen. 

Det er ikke lagt inn bygge-områder for nye hytter verken i form av bygge-sirkler eller tomter for øvrig. 
For de nye hytte-områdene vises det til kap. 3.2.3 over, som gjelder: HN1 Otteid/ Grislingås, FN4 
Dypedal, FN5 Gjøngerud og FN3 Kåtorp. 
For LNFd-områdene (Kp5220 – spredt hyttebebyggelse) langs Halden-vassdraget vises det til kap. 
4.2.3 over. Det bemerkes at reglene, bestemmelsene og retningslinjene også vil gjelde for disse. Som 
det fremgår i 4.2.3 er det også i disse LNF-sonene avsatt byggegrenser og gjort særlige vurderinger i 
forhold til vassdraget. For nye hyttefelt, som for en stor del vil dreie seg om utvidelser, vil det måtte 
utarbeides detalj-reguleringsplan, og hensynet til vassdraget vil bli ivaretatt gjennom 
reguleringsprosessen. 

Summen av dette gjør at det kan konkluderes med at det er laget et regelverk i kommuneplanens 
arealdel som samlet sett ivaretar hensynet til Haldenvassdraget på en tilfredsstillende måte, både for 
eksisterende og fremtidig hyttebebyggelse i 100m-beltet. Og også for hyttebebyggelse i kommunen 
for øvrig.  
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Retningslinjene og bestemmelsene i forhold til hyttebebyggelse ble i løpet av planprosessen skjerpet, 
utvidet og detaljert ytterligere som en konsekvens av arbeidet med denne konsekvensutredningen. 
Årsaken er at det ble avdekket et behov for avbøtende tiltak i forhold til at såpass mange hytter i 
100m-beltet mangler regulering og målrettet styring, noe som er uheldig i forhold til intensjonene 
med riksantikvarens register (KULA) angående kanalen, samt Viken fylkeskommunes sterke fokus på 
vassdragsvern – og helt særlig i 100m-beltet. 

Imidlertid skal Marker kommune som planmyndighet også veie vernehensyn og konsekvensene av 
dette opp mot hensynet til innbyggerne i kommunen som rammes av dette, og særlig her i forhold til 
de som eier hus og hytter i dette 100m-beltet. Graden av begrensninger og restriksjoner må stå i et 
rimelig forhold til hva som oppnås i praksis. 

Det er ikke aktuell politikk for Marker kommune å «regulere bort» eksisterende bebyggelse ved å 
bevisst unnlate å legge bebyggelsen inn i arealdelen i sin kommuneplan, for derigjennom signalisere 
ønske om fremtidig sanering eller eventuell offentlig innløsning. 
Dette ville i så fall også innebære et forbud mot gjenoppføring av bebyggelse etter brann eller 
alvorlig skade. Det betyr også at søknadspliktige tiltak i form av utvidelser eller vesentlige endringer 
normalt skal avslås, siden bygningen på sikt ønskes sanert og fjernet. 
Dette har såpass drastiske konsekvenser for dem som rammes, at kommunen ikke ønsker dette. 
Dersom noe slikt eventuelt skal gjøres bør det i forkant forhandles med statlige eller regionale 
myndigheter om hvilke bygninger som ønskes sanert av hensyn til allmennheten og/ eller 
vassdragsvern, og også settes en frist for gjennomføring av erverv. Det er antagelig liten 
sannsynlighet for at dette vil skje. 
Kommunen har derfor isteden valgt å foreslå å sette i verk ekstra avbøtende tiltak som beskrevet 
over, slik at man over tid vil kunne oppnå en høyere estetisk kvalitet i denne viktige og visuelt 
eksponerte sonen. 

 

4.5 Eksisterende reguleringsplaner langs Halden-vassdraget 
Her gis en samlet gjennomgang av reguleringsplaner som berører 100m-beltet langs Halden-
vassdraget. 

(Reguleringsplan for Østre Otteid grenser ikke mot Haldenvassdraget, men Store Le.) 

 

Reguleringsplanen for 
Hyttefelt Botten og 
Nordre Botten Villmarks-
senter har 4 tomter (1, 2, 
4 og 5) og et service-hus 
innenfor 100m-beltet.  
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Reguleringsplanen for Otteid grenser til begge vassdragene. Her ligger eksisterende bebyggelse (11) i 
Otteid sentrum i 100m-beltet. Videre ligger 4 regulerte nye tomter (på oversiden av riksveien) så vidt 
i 100m-beltet. Den gamle sentrumsbebyggelsen i Otteid fremstår ikke som noen trussel mot 
vassdraget. Tvert imot, er Otteid sentrum del av historiefortellingen om kanalen. De nye tomtene 
oppe i lia ble i sin tid lagt inn for å styrke befolkningsgrunnlaget på Otteid. 
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I Ytterbøl hytteområde ligger samtlige tomter utenfor 100m-beltet (med unntak av noen små fliker 
av tomt H1 og H2. 

Ytterbøltangen 
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På Lihammeren umiddelbart syd-vest for Ørje sentrum ligger bebyggelsen innfor tettstedsgrensen.  
5 hus på sydspissen ligger 60-80m fra vannet. Ellers ingen hus i 100m-beltet. 

 

Årnes ved Lifjorden - fotograf Sigmund Heed 
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Mosebyneset ligger også innenfor tettstedgrensen, umiddelbart nord-vest for Ørje Sentrum. Husene 
nærmest vannet har regulert byggegrense 85-90m fra vannet. 
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Rødenes prestegård 
truer ikke vassdraget. 
Tvert imot er 
området nevnt som 
en attraksjon i 
riksantikvarens 
register for KULA-
områder i Østfold. 

 

 

 

 

 

 

Tjuvholmen – neset syd for Rødenes Kirke 
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Aaseby og Joval Camping ligger i nærheten av hverandre. Dette setter sitt preg på landskapsbildet i 
området. I forhold til vassdragsvern har disse regulerte og eksisterende campingplassene ikke noen 
heldig innvirkning i forhold til kanalen, men i forhold til friluftsliv, turisme og rekreasjon er dette 
svært populære plasser å feriere på. Attraktiviteten skyldes i vesentlig grad beliggenheten ved 
vassdraget. 

Samlet vurdering: Gjennomgangen av eksisterende reguleringsplaner langs Halden-vassdraget i 
Marker kommune viser at disse ikke utgjør en trussel mot vernehensyn i og langs vassdraget, som 
skulle tilsi behov for igangsetting av reguleringsendring eller oppheving.  

Tvert imot er kulturhistoriske vassdragsminner gitt et juridisk og reguleringsmessig vern, gjennom 
reguleringsplanen for Otteid, og på Ørje sluser; 

I den omfattende Otteidplanen er det avsatt SPESIALOMRÅDE; Kulturvernområde kanalanlegg, med 
omfattende vernebestemmelser (utarbeidet i samarbeid med fylkeskonservatoren) for rester etter 
gammelt overføringsanlegg for tømmer mellom vassdragene, og er i så måte et kulturminne som skal 
bevares og fremheves. Her er det videre også avsatt SPESIALOMRÅDE; Område for verneverdig 
bebyggelse hvor det ikke tillates landskapsmessige eller bygningsmessige inngrep som vil forringe 
eller endre områdets karakter. Bygningene er regulert med eksisterende gesimshøyde, takform og 
etasjetall. 

På Ørje er sluseområdet og tangen avsatt som spesialområde for bevaringsverdig bebyggelse. 
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6 Samlet overordnet vurdering av arealdelen 
Overordnet mål har vært å sikre et gjennomarbeidet styringsverktøy for Marker kommunes politikere 
og administrasjon, som gir forutsigbarhet for kommunen, Regionalpark Haldenkanalen, innbyggerne 
og overordnede myndigheter som fylkeskonservatoren, Viken fylkeskommune og Fylkesmannen for 
Oslo og Viken. Det har i kommuneplanprosessen også vært lagt som premiss å utforme et regelverk/ 
system som i størst mulig grad skal gjøre dispensasjonssaker overflødige. Dette vil innebære 
forutsigbarhet og effektivisering for både innbyggerne, politikerne, kommunen og 
fylkesmyndighetene. Til grunn for dette ligger at saker i størst mulig grad avgjøres lokalt, innenfor det 
regelverk man har blitt enige om. 

Rullert arealdel for Marker kommune oppfyller et av de viktige delmålene med å sikre vassdraget 
mot uønsket/ ukontrollert utbygging, som vil kunne påvirke hensynet til landform (forkastning) eller 
kulturhistorie særlig knyttet til dampbåt-trafikk og fløtning, forsvar, industri, energi-produksjon, jord- 
og skogbruk, kirker eller kjente arkeologiske kulturminner, jf at Haldenvassdraget er utpekt som et 
referanse-område av Riksantikvaren (KULA-område). Det er kun 4% av Halden-vassdragets totale 
lengde som vil kunne berøres av eventuell ny spredt bebyggelse (jf.kap. 4.2.4). Store Le berøres ikke. 
Det er fastsatt byggegrenser innenfor disse spredt-områdene mot vassdraget som ivaretar 
hensynene nedfelt i KULA-områdets formål og hensikt, samt RPR for vernede vassdrag. 

I kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt 15.12.2015 – rev. 06.10.2016) er det blant annet lagt 
føringer for boliger og hytter. I arealstrategiens prinsipper for utbygging i naturområder heter det at 
Marker kommune grunnleggende sett mener det er hensiktsmessig å være liberal på utbygging i de 
områdene som allerede er “tatt hull på”, og være mer restriktiv i områder som er mindre berørt. 
Rulleringsarbeidet i Marker kommune har vært basert på dette. Konsevensutredningen av nye 
utbyggingsforslag har vist at dette er oppfylt; En rekke innkomne forslag har slik sett blitt avvist, og er 
ikke tatt inn i arealdelen. Der det har vært nødvendig, et det gjort avbøtende tiltak, i form av 
bestemmelser, byggegrenser, eller noe avkorting av arealer. Det er også avsatt naturområde-belter 
for særlig viktige og sårbare rand-soner til Haldenvassdraget (totalt byggeforbud). Videre er det også 
avsatt hensynssoner for landskap, områder for bevaring av kulturmiljø, og områder vernet etter 
naturmangfoldloven. 

Sitater hentet fra vedtatt samfunnsdel til kommuneplanen for Marker: 

BOLIGER 
Kommunen skal bidra til å utvikle bokonsepter som passer til unge og eldre enslige. Det er et mål å 
komme frem til boligtyper som passer for Marker – kulturelt, arkitektonisk og historisk. Kommunen 
skal bidra til å utvikle et bredt spekter av boligtyper. Disse skal være stedstypiske og utnytte stedenes 
nærhet til skog og vassdrag til å lage unike bokonsepter som skiller seg fra det øvrige markedet i 
Østfold- og Oslo-regionen. Kommunen skal identifisere arealer med naturskjønne kvaliteter tilknyttet 
vassdraget. Disse skal i samråd med Fylkesmannen og fylkeskommunen utvikles som stedstypiske 
boliger. Til gjengjeld for å potensielt ligge innenfor 100-meters sonen fra vassdraget skal områdene 
være arealmessig konsentrert, av høy arkitektonisk kvalitet og være allment tilgjengelige. 

HYTTER 
Marker er en populær hyttekommune, og opplever pågang på dette området. Hyttemarkedet 
representerer et stort økonomisk potensiale for kommunen så vel som lokale utviklere, entreprenører 
og handelsstand. Det bidrar også til økt aktivitet i kommunesenteret. I tillegg bidrar 
hyttebefolkningen med positiv omdømmebygging og fungerer som ambassadører for Marker i sine 
hjemkommuner. Marker ønsker seg mer hyttebebyggelse. Tilknytning til vassdraget ansees som 
avgjørende for at hyttebebyggelsen skal være attraktiv nok til å tiltrekke seg de utviklerne og 
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kjøperne som er kvalitetsbevisste. Marker kommune ønsker derfor å se på muligheten for å komme 
frem til mulige utbyggingsområder gjennom kommuneplanens arealdel. 

TETTSTEDSUTVIKLING 
For å oppnå målsetningene skal det gjennom kommuneplanens arealdel tilrettelegges for at 
hovedvekten av tettstedsutviklinga skjer i sentrumsområdet i Ørje. 
Kommunen skal bidra til å gjøre Ørje sentrum mer attraktivt som bosted og bygdesenter gjennom å 
gjennomføre strategiske investeringer i sosial infrastruktur. Dette skal gi et tydelig signal om at Ørje 
sentrum er satsningsområde for kommunen, og på den måten stimulere til private initiativ. 

 

Storgata 

Vedrørende tettstedsutvikling, er det i §2 lagt opp til at det i kjølvannet av vedtatt rullert arealdel til 
kommuneplanen skal igangsettes arbeide med ny og mer detaljert plan for Ørje sentrum 
(områderegulering) – siden arealdelen er for grovmasket. På den måten vil man konkret kunne følge 
opp samfunnsdelens føringer for et sentrum med tett/lav bebyggelse, gode offentlige rom mellom 
bebyggelsen og utforsking av alternative boligtyper. Det er i samfunnsdelen anbefalt å utarbeide 
forslag til nytt bibliotek og torg ved dagens bussterminal. Kommunen kan gjennom 
områdereguleringen av sentrum henvise utbyggere og entreprenører til sentrale områder, og 
kommunen kan også gå foran med et godt eksempel for utviklingen av et levende sentrum gjennom 
oppkjøp og utvikling av sentrale tomter i egen regi. 

Vedrørende boliger har kommunen foretatt en nøye selektering og vurdering av innspillene som kom 
i forbindelse med varsel om igangsetting av rulleringen av arealdelen. Spesielt i forhold til 
vassdragene, jordvernet, grad av urørthet, samt eksisterende utbyggingsmønster i kommunen.  
Dette betyr at boligfelt Nordre Fort (område 6a) på 108 dekar, Lihammeren syd-vest (område 6b) på 
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45 dekar, totalt 153 dekar ikke ble lagt inn i arealdelen, selv om de ligger i tilknytning til Ørje. 
De 4 områdene som er avsatt til fremtidig utbygging av boliger i arealdelen vil ikke utgjøre noen 
trussel mot vassdraget eller dyrket mark. To av områdene er sentrumsnære og vil styrke Ørje 
sentrum, og to av områdene ligger i Ørje Nord.  
Det er ikke avsatt nytt byggeområde for boliger i Marker Syd i perioden. Strategisk sett og i forhold til 
kommunens mål om et variert og differensiert botilbud, som tar utgangspunkt i vassdragenes 
attraktivitet, er det lagt til grunn at det allerede er regulert et lite felt i Otteid-planen. 

Vedrørende hytter/ fritidsbebyggelse, er det lagt til rette for noe fortsatt bygging av nye hytter i 
Marker i tråd med vedtatt samfunnsdel. At det kun legges inn utvidelse av eksisterende 
hytteområder, er tilsvarende også i tråd med vedtatt samfunnsdel. Samlet virkning er at eksisterende 
infrastruktur, tilkomst og anlegg kan benyttes, og forsterkes/ utvides i områder som allerede er tatt i 
bruk. Det tas ikke hull på urørte naturområder for ny fritidsbebyggelse i Marker. 
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