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1. INNLEDNING 

Plan og bygningsloven § 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse stiller krav om at det 

skal utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av arealplaner for 

utbygging:  

«§ 4-3.Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 

sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle 

risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 

eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller 

sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i 

arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for 

å avverge skade og tap. 

 

Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser.» 

 

For kommuneplanens arealdel skal analysen foretas for alle nye felter som legges ut til 

utbyggingsformål. Det skal utredes for relevante temaer som har betydning for den planlagte 

utbyggingen, både som følge av den og som kan påvirke den. Generelle planbestemmelser som er 

viktige for risiko og sårbarhet, og generelle hendelser som kan oppstå som følge av utbygging 

vurderes.  

 

Det er i denne risiko- og sårbarhetsanalysen vurdert i forhold til reviderte planbestemmelser og 

revidert arealplankart, datert xx.xx.2021, samt temakart.  

 

2. METODE 

2.1 Overordnet metode  
Veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017) utgitt av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet skal legges til grunn for utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse for et 

område. I forhold til tidligere veileder legger den mer vekt på samfunnssikkerhet, dvs. vurdering av 

hendelser med konsekvenser for samfunn og innbyggere. ROS-analysen kan deles i to: 

- Vurdering av forhold som kan avgjøre arealets egnethet for den planlagte 
utbyggingen 

- Vurdering av om den planlagte utbyggingen kan medføre endringer i risiko- og 
sårbarhetsforhold 

 

ROS-analyser skal ha fem trinn: 

1. Beskrive planområdet  

2. Identifisere mulige uønskede hendelser  

3. Vurdere risiko og sårbarhet gjennom vurdering av 

sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet  

4. Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet  

5. Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget  
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Miljø, beredskap, samfunnsfunksjoner og økonomiske verdier inngår i begrepene 

analysetemaene. Temaer som naturmangfold og kulturminner, skal i hht.ny veileder utredes i 

planbeskrivelsen.  

 

I ROS-analyser skal følgende samfunnsverdier og konsekvenstyper vurderes: 

Samfunnsverdier  Liv og helse Trygghet Eiendom   

Konsekvenstyper Liv og helse Stabilitet Materielle verdier  
 

2.2 Sannsynlighet, konsekvens og risiko 
I veilederen s.20 er viktige begreper definert som skal ligge til grunn for en risiko- og 

sårbarhetsanalyse:  

• Sannsynlighet: Et mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelsen inntreffer i 
planområdet innenfor et visst tidsrom.  

• Sårbarhet: Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og 
evt. barrierer, og evnen til gjenopprettelse.  

• Konsekvens: Virkningen den uønskede hendelsen kan få i planområdet eller 
utbyggingsformålet.  

• Usikkerhet: Handler om å vurdere kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROS-
vurderingen.  

• Barrierer: Eksisterende tiltak, f.eks. flom/skredvoll, sikkerhetssoner rundt farlig industri, 
eller varslingssystemer som kan redusere sannsynlighet for og konsekvensen av en 
uønsket hendelse.  

• Tiltak: I oppfølging av funn fra ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for tiltak for 
å redusere risiko og sårbarhet. Dette kan være forbedringer i barrierer eller nye tiltak. 

 

Sannsynlighet vurderes etter fire kategorier, gitt i tabell 1.  

 

Tabell 1. Skala for vurdering av sannsynlighet.  

 
Kategori 

Sannsynlighet over tid at uønsket hendelse 
inntreffer 

Ikke/lite sannsynlig Teoretisk sjanse for at hendelsen skal inntreffe/ 
mindre enn hvert 50. år.  

Mindre sannsynlig En gang i løpet av 10-50 år.  

Sannsynlig En gang i løpet av 1-10 år.  

Svært sannsynlig  Oftere enn en gang per år.  

 

Konsekvens vurderes etter fire kategorier, gitt i tabell 2.  

 

Tabell 2. Skala for vurdering av konsekvens.  

Skala Vurdering av konsekvens 

Ubetydelig/Ufarlig Ingen/ubetydelige person- eller miljøskader.  
Uvesentlige systembrudd.  
Ubetydelige økonomiske tap.  

En viss fare Få/små personskader.  
Mindre, lokale miljøskader med restitusjonstid < 1 år.  
Midlertidig systembrudd som krever reservesystem for å unngå skader 
på miljø/person/økonomi.  
Økonomiske tap på < 0,5 mill. kr.  
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Alvorlig Alvorlige behandlingskrevende personskader. 
Miljøskader som krever tiltak. Skader av regional betydning. 
Restitusjonstid > 1 år.  
Systembrudd over flere døgn/lengre tid, og andre systemer settes ut av 
drift midlertidig.  
Kostnader som omfatter mer enn enhetens budsjettrammer/ Tap opptil 
2,5 mill.kr. 

Svært 
alvorlig/katastrofalt 

En eller flere døde.  
Varig skade på natur og miljø. Ikke reversible.  
System settes ut permanent av drift.  
Kostnader ut over enhetens budsjettrammer/ Tap > 2,5 mill.kr.  

 

De aktuelle temaene oppsummeres i en risiko- og sårbarhetsmatrise, se tabell 3.  

 

Tabell 3. Risikomatrise 

 KONSEKVENS 

SANNSYNLIGHET Ubetydelig/Ufarlig 
(1) 

En viss 
fare/kritisk (2) 

Alvorlig (3) Svært alvorlig/ 
katastrofal (4) 

Svært sannsynlig 
(4) 

    

Sannsynlig (3)     

Mindre 
sannsynlig (2) 

    

Ikke/lite 
sannsynlig (1) 

    

 

For de temaene som faller inn i gul sone, skal tiltak beskrives og veies opp mot nytte og kostnad.  

 

For temaene som faller i rød sone, er tiltak for å redusere sannsynlighet og konsekvenser nødvendig 

og skal beskrives. En samlet vurdering av hvert felt oppsummeres sammen med risikomatrisen.  

 

Risikoklassen gis ved sannsynlighetsklasse x konsekvenskategori, f.eks. 1x1 gir risikoklasse 1.  

 

Sannsynlighet og konsekvens er vurdert mht. at beskrevne avbøtende tiltak følges, om ikke annet er 

angitt.  

 

2.3 Uønskede hendelser som skal vurderes 
Som utgangspunkt for vurderingene en liste for mulige uønskede hendelser, se tabell 4.  

 

Tabell 4. Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser for uønskede hendelser.  

 Hendelse/ 
forhold  

Aktuelt 
? 

Sannsyn-
lighet 

Konse-
kvens 

Kommentar 

  
Natur- og miljøforhold 

 Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

1 Masseras; kvikkleire; 
steinsprang 

    

2 Snø-/is-/ sørperas     
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3 Ras i tunnel     

4 Flom     

6 Radongass     

7 Vind     

8 Store 
nedbørsmengder 

    

9 Overvann     

10 Isgang     

11 Farlige terreng-
formasjoner (stup 
o.l.) 

    

12 Annen naturrisiko     

  
Vann og arealbruk m.m. 

 Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

13 Drikkevann     

14 Kulturlandskap     

15 Viktige 
landbruksområder 

    

16 Parker og 
friluftsområder 

    

17 Område for idrett/lek     

18 Andre sårbare 
områder 

    

  
Teknisk og sosial infrastruktur 

 Kan planen få konsekvenser for: 

19 Vei, bru, tunnel, 
knutepunkt 

    

20 Havn, kaianlegg, 
farleder 

    

21 Sykehjem; skole, 
andre 
institusjoner 

    

22 Brann, politi, 
ambulanse, 
sivilforsvar 
(utrykningstid, 
brannvann mm) 

    

23 Energiforsyning     

24 Telekommunikasjon     

25 Vannforsyning     

26 Avløpsanlegg     

27 Forsvarsområde     

28 Tilfluktsrom     

29 Annen infrastruktur     

  
Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

 Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for: 

30 Akutt forurensning     

31 Permanent 
forurensning 

    

32 Forurensing i grunn / 
sjø 
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33 Støv, støy, lukt 
(trafikk, industri, 
landbruk o.l.) 

    

34 Sterkt/forstyrrende 
lys 

    

35 Vibrasjoner     

36 Høyspentlinje 
(elektromagnetisk 
stråling) 

    

37 Skog-/gressbrann     

38 Større branner i 
bebyggelse 

    

39 Dambrudd     

40 Regulerte 
vannmagasiner, med 
spesiell fare for 
usikker is, endringer i 
vannstand mm 

    

41 Endring i 
grunnvannsnivå 

    

42 Gruver, åpne sjakter, 
steintipper o.l. 

    

43 Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiv
er/ radioaktivitet osv) 

    

44 Avfallsbehandling     

45 Oljekatastrofeområd
e 

    

46 Ulykke med farlig 
gods 

    

47 Ulykke i av-
/påkjørsler 

    

48 Ulykke med 
gående/syklende 

    

49 Vær/føre – 
begrensninger i 
tilgjengelighet til 
området 

    

50 Andre ulykkespunkt 
langs vei/bane 

    

51 Potensielle 
sabotasje-/terrormål 
(i seg selv/i 
nærområdet? 

    

52 Annen 
virksomhetsrisiko 

    

  
Gjennomføring av planen 

 Medfører tiltaket risiko for: 

53 Ulykke ved anleggs-
gjennomføring 

    

54 Andre spesielle 
forhold ved 
utbygging/ 
gjennomføring 
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Av lista i tabell 4 er det gjort vurdering av hvilke temaer som er mest aktuelle for Marker og som skal 

omfattes av ROS-analysen. Hvert forslag til nytt utbyggingsområde i kommuneplanens arealdel og 

hvert tema er vurdert.   

Vurderingene som er gjort, er på bakgrunn av tematiske forholdplanbeskrivelsen til 

kommuneplanens arealdel med konsekvensutredning, den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen, 

lokal kunnskap og kilder som: 

• Kartinnsynsløsninger hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for skred, flom og 
kvikkleire m.m., www.nve.no  

• Kartinnsynsløsninger hos Norges geologiske undersøkelser (NGU) om løsmasser, radon, 
marin grense m.m., www.ngu.no .  

• Kartinnsynsløsninger hos Statens vegvesen, www.vegvesen.no  

• Kartinnsynsløsninger hos Miljødirektoratet, www.naturbase.no , 
grunnforurensning.miljodirektoratet.no, og miljoatlas.miljodirektoratet.no   

• Kartinnsynsløsningen Kilden på www.nibio.no  

• Temakart vedlagt forslag til kommuneplanens arealdel for Marker, med temaene KULA, 
flom, ras og skred samt 100-meters grense langs vassdrag, datert 09.05.2019.  

• Forslag til Hovedplan vann og avløp 2020-2070, Marker kommune, udatert.  

• Temakart for kulturhistoriske landskap gitt som vedlegg i ROS-analysen.  
I vedlegg 1-3 er noe av kunnskapsgrunnlaget for tre temaer vist.  

 

Det er spesielt følgende forhold som framkommer fra temaene i tabell 4, som aktuelle i Marker: 

• Masseras/-skred (1) 

• Flom (4) 

• Radongass (6) 

• Overvann (9) 

• Drikkevann (13) 

• Kulturlandskap (14) 

• Viktige landbruksområder (15) 

• Avløpsanlegg (26) 

• Akutt forurensning (30) 

• Forurensning i grunn /sjø (32) 

• Støy, støv og lukt fra trafikk (33) 

• Skog- og gressbrann (37) 

• Ulykker i av-/påkjørsler (47) 

• Ulykker med gående og syklende (48) 
 

Disse 14 temaene blir vurdert tematisk hver for seg, og overvann og avløpsanlegg vurderes i samme 

underkapittel. Tross vurdering i denne ROS-analysen kan flere forhold framkomme som følge av 

ønskede tiltak, plassering og gjennomføring av disse, identifiseres i ROS-analyse ved detaljregulering 

eller -planlegging av samme felt. Eksempel på dette er anleggsarbeid der det i denne ROS-analysen 

forutsettes at gjeldende forskrifter følges.   

 

 

http://www.nve.no/
http://www.ngu.no/
http://www.vegvesen.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.nibio.no/
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3. BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL  

 

3.1 Viktige generelle planbestemmelser for risiko og sårbarhet 
 

Det er flere bestemmelser som er viktige for risiko og sårbarhet i samfunnet, og de mest sentrale 

gjennomgås under.  

 

3.1.1 Hensynssoner  
 

Hensynssonene er markert i arealplankartet i kommuneplanen. Flere av hensynssonene ligger oppå 

hverandre, og noen har lik skravur. Det gir ikke tilstrekkelig lesbarhet av plankartet, og det anbefales 

temakart for hensynssone. For noen av dem er det utarbeidet temakart, se nedenfor.  

 

Hensynssone drikkevann, 1.1 – bestemmelsene setter restriksjoner på aktiviteter, fysiske tiltak og 

bruk av forurensende stoffer og væsker. Dette vil sikre hensyn til drikkevannskvalitet for 

Rødenessjøen, og i tillegg til disse bestemmelsene gjelder drikkevannsforskriften og 

forurensningsforskriften uavhengig av kommuneplanens arealdel. Hensynet til drikkevann anses godt 

ivaretatt. For å sikre entydighet og lesbarhet anbefales at det også utarbeides et eget temakart for 

hensynssone drikkevann.  

 

Faresone for ras- og skredfare, 1.2 – i Marker er marin grense ca. 170-180 m.o.h., og det er flere 

arealer som er berørt under dette nivået, spesielt langs hovedvannstrengen i Haldenvassdraget. Det 

er likevel lave høydeforskjeller i terrenget slik at det aldri vil bli store jordskred, og det er langt fra 

alle steder med marin leire der hellingen er 30 grader eller mer. Mesteparten, ca. 60-70%, av 

arealene i Marker består av bart fjell og tynt humusdekke, se vedlegg 3 med løsmassekart fra NGU.  

Det finnes betydelig med arealer med breelv-/bresjøavsetninger og hav-/fjordavsetninger, og kun i 

mindre avgrensede områder finnes marine avsetninger. Det kan også være områder med noe fare for 

steinsprang. For å sikre entydighet og lesbarhet anbefales at det også utarbeides et eget temakart for 

faresone ras og skred.  

 

Bestemmelsene til faresonen angir at det før utbygging skal fare for skred «i utgangspunktet» 

vurderes. På grunn av klimaendringene må det forventes økt fare for skred/ras, og bestemmelsen er 

derfor ikke tilstrekkelig ut fra sikkerhet og beredskap og samfunnsverdier for ras og skred i 

faresonen. Hensynssonen for skred og ras er noe utydelig siden flere hensynssoner er lagt oppå 

hverandre, og flere av dem har samme skravur. Temakart for ras og skred er utarbeidet som øker 

lesbarheten, er vedlagt planforslaget. I saksbehandlingen kan også NGU sine kart for løsmasser og 

marine forekomster og aktsomhetskartlegging fra NVE brukes.  

 

Faresone for flom, 1.3 – ved regulering og byggesak må flom vurderes. Med en markering av 

flomsoner i plankartet og tilhørende bestemmelser, anses hensynet til flom ivaretatt generelt, men 

bestemmelsene må vært entydige i at flom skal vurderes ellers tilfredsstiller ikke bestemmelsene 

tilstrekkelige krav til vurdering av flom. 

 

Hensynssonen har samme skravur som en annen faresone. Lesbarheten er økt gjennom temakart for 

faresone flom. I tillegg må hensynet til flomveier generelt ivaretas gjennom krav ved byggesak og 

regulering. Det anbefales at det presiseres i bestemmelsene at flom skal vurderes ut fra 

klimaendringer med klimapåslag og sikkerhetsmargin.  
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For å sikre entydighet og lesbarhet anbefales at det utarbeides et eget temakart for faresone flom.  

 

Faresone for høyspenningsanlegg, 1.4 – netteiers sikkerhetsregler om bebyggelse og tiltak i terrenget 

og anleggsarbeider er gjeldende i soner over høyspentlinjer i luft. Hensynet til høyspent anses 

ivaretatt. Høyspentkabler i jord må ivaretas i hht. netteiers regler. Ved byggesak og regulering skal 

lavspent og høyspent ivaretas i hht. generelle utredningskrav i plan- og bygningsloven.  

 

Hensynssone friluftsliv, 1.5 – bestemmelsene setter begrensninger for 11 statlig sikrede 

friluftsområder, og hvert område er nevnt i bestemmelsene. Med en markering i plankartet og gitt 

bestemmelser, anses hensynene godt ivaretatt. For å skape mer lesbarhet er det utarbeidet temakart 

som viser denne hensynssonen.   

 

Hensynssone landskap, 1.6 – bestemmelsene settes begrensninger rundt inngrep og tiltak i 

hensynssonen. Det er utarbeidet temakart der hensynssonen fremgår, i tråd med plankartet.  

 

Hensynssone for naturmangfold, 1.7 – bestemmelsene følger regler/forskrift for hvert areal vernet 

etter naturmangfoldloven. Dette gjelder arealer som er vernet etter naturmangfoldloven. Hensynet 

til naturmangfold er dermed godt ivaretatt. Det er utarbeidet temakart der områdene i 

hensynssonen framgår.  

 

Hensynssone kulturmiljø, 1.8 – bestemmelsene setter begrensninger for tiltak/inngrep, og bygninger 

og kulturlandskap skal bevares. Det er oppgitt tre områder som inngår i hensynssonen, Basmo 

Skanse, Søndre Fort og Nordre Fort. I tillegg er det generelle bestemmelser som skal ivareta hensynet 

til kulturmiljø og kulturminner. Det er utarbeidet temakart for KULA-områdene.  

 

Hensynssone sone med krav om omregulering for del av gjeldende reguleringsplan, 1.9 - sonen er 

lagt over et område i sørøstre delen av kommunen. Det anses ikke at dette er relevant for ROS-

analysen for kommuneplanens arealdel.  

 

Bestemmelse og sone der gjeldende reguleringsplaner skal gjelde 

Det er i bestemmelse 2.1 tatt inn en bestemmelse der gjeldende reguleringsplaner er listet opp som 

fortsatt skal gjelde. Det er angitt som en båndleggingssone i plankartet, og det er presisert at 

reguleringsplanene kan endres, oppheves eller erstattes helt eller delvis av ny reguleringsplan. Det er 

for bestemmelsesområdet er det satt krav om omregulering før utbygging kan skje.   

 

Det er vanskelig å se båndleggingssonen, og inntegningen av dem gir dårlig lesbarhet med flere 

hensynssoner over hverandre. Det anbefales at båndleggingssonen vises i et temakart og tas ut av 

plankartet.  

 

3.1.2 Fellesbestemmelser 
Kravene til forhold som skal avklares I reguleringsplanprosess, er beskrevet i kapittel 4.1.3. De er 

spesielt viktige for videre utbygging.  

 

3.1.3 Forhold som skal avklares i reguleringsplanprosess 
Det er flere krav til utforming av reguleringsplaner, men de viktigste i fht. risiko og sårbarhet er 

følgende: 
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• Estetikk og bruk av miljøvennlige materialer, 2.3.1 

• Fylkesveier, 2.3.2, trafikksikkerhet, veiens tåle-evne og avkjørselsspørsmål skal være avklart. 

• Støyende virksomhet, 2.3.3, kan ikke etableres eller utvides uten at det foreligger støyfaglig 
utredning med støysonekart. Det skal følge Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanleggingen, T-1442/2016.  

• Vann og avløp, 2.5.1 og 2.8: For fritidsbebyggelse gjelder tilkoblingsplikt. I bestemmelse 2.8 
er det satt krav om etablert vann- og avløpsanlegg før utbygging kan finne sted. Det er også 
satt krav om at forslag til VA-plan skal følge reguleringsplanforslaget ved saksbehandling. Det 
er satt rekkefølgekrav til godkjent og etablert VA-anlegg før ny bebyggelse kan tas i bruk. 

• Planteskadegjørere, 2.3.4, skal søkes kartlegges og nødvendige tiltak skal iverksettes for å 
unngå spredning.  

• Miljøvennlige oppvarmingsformer, 2.5.1 skal vurderes og om mulig innarbeides ved 
regulering for boligbebyggelse.  

• Tilkoblingsplikt for fritidsbebyggelse2.5.2 – de som skal ha innlagt vann og avløp, omfattes av 
mer detaljerte løsninger for å sikre at forurensningsforskriften og drikkevannsforskriften 
oppfylles.  

• Vindkraftverk, 2.2.2 og 2.6, skal reguleres når det er mer enn en vindturbin/enkeltturbin. Det 
er også fastsatt byggesøknadsplikt. Ved formål landbruksdrift er det satt enklere regler.  

• Utbyggingsavtaler, 2.7 – det ble i 2007 fastsatt rammevilkår for forhandlinger om 
utbyggingsavtaler ved reguleringsplanlegging. Disse er innarbeidet i planbestemmelsene, og 
utbyggingsavtaler kan gi bedre forutsetning for at tekniske infrastrukturtiltak opparbeides og 
sikres vedlikehold og drift.  

• Rekkefølgekrav om arealformål bebyggelse og anlegg med underformål, 2.7.1, kan ikke 
utbygging ikke finne sted før veinett, vann, avløp, energiforsyning, renovasjon og adkomst er 
tilstrekkelig etablert. Det er også satt fram krav om at bevis for veirett må fremlegges.  

• Byggegrenser og krav om godkjente avkjørsler av Statens vegvesen er innarbeidet i 
planbestemmelsene, 2.9 a).  

• Universell utforming, 2.9 b), skal vurderes ved plan- og byggesaksbehandlingen, og universell 
utforming skal legges til grunn for utforming av leke- og oppholdsarealer samt overflate på 
gang- og sykkelveg.  

• Høyspenningsanlegg, 2.9 e), er beskrevet med nye nettstasjoner og elektromagnetiske felt 
med krav om vurdering ved oppføring av ny bebyggelse.  

• Kulturminnevern og verneverdige miljøer og bebyggelse, 2.11, er gitt vernehensyn ved 
regulering og byggesaksbehandling. Ny bebyggelse skal tilpasses i form, volum og uttrykk til 
det verneverdige.  

 

4. VURDERING AV HVERT FORESLÅTTE FELT FOR UTBYGGING 

Feltene er vurdert, men dette utelukker ikke at det kan framkomme forhold ved 

reguleringsplanlegging som ikke framkommer under. Flere temaer må avklares ytterligere på 

reguleringsplannivå, f.eks. overvannshåndtering, støy, støv o.l. Dette skyldes at alle forhold ikke er 

klare før et reguleringsplanforslag foreligger. Noen av de større burde vært bedre beskrevet mht. hva 

som ønskes utbygd, f.eks. antall fritidsboliger og boliger.  

 

En vesentlig faktor for boligbygging i og ved Ørje er avløpsanlegg, dvs. rensing av avløp. Dette 

sammen med Va i hyttefelt, er viktige temaer.  
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4.1 Boligbebyggelse  

4.1.1 Nytt boligfelt Mosebyneset – utvidelse mot nord – BN1 
Det foreslåtte feltet er på 477 mål og ligger nord for det eksisterende boligfelt på Mosebyneset nord i 

Ørje. Det er i innspillet ikke beskrevet antall boliger eller boligtyper eller plassering av boligene i 

feltet. Dette gjør at det blir vanskelig å vurdere den ønskede utbyggingen. Det legges til grunn at 

nesten hele arealet ønskes tatt i bruk, og antall boliger som blir tillatt der er omtrent som nevnt i 

«KARTLEGGING AV BOLIGBEHOV OG - KAPASITET OG STRATEGIER FOR FRAMTIDIG BOLIGBYGGING I 

MARKER KOMMUNE», datert 30.12.2020. Som en følge av boligutviklingen i Ørje og Marker 2008-

2019 der 111 av 200 nye boliger i Marker har skjedd som flermannsboliger inkl. blokk i Ørje, er det 

hensiktsmessig å prioritere bygging av flermannsboliger framover. I arealene utenfor tettbygde strøk 

i Marker, har antall eneboliger gått opp med 74 i perioden 2008-2019. Som det er pekt på i 

boligutredningen, legges derfor til grunn en blanding av eneboliger og flermannsboliger i det nye 

feltet nord for dagens bebyggelse på Mosebyneset. I nevnte boligutredning anbefales ca. 50 boliger i 

det foreslåtte nye feltet. I ROS-analysen vurderes opp til 60 boliger, både som flermannsboliger og 

eneboliger.  

Boligfeltet på Mosebyneset ble ferdig regulert i 2006, og de første boligene ble bygd straks etter. 

Boligutviklingsprosjektet på Mosebyneset har i årene etter økt i antall boliger i en positiv utvikling. 

Forslagsstiller av det nye feltet nord for det eksisterende er den samme som nevnte 

boligutviklingsprosjekt.  

 

Type uønsket hendelse Risikovurdering Avbøtende 
tiltak/Kommentar 

Masseras/-skred (1) 
 

Kun deler av arealet inngår i 
aktsomhetsområde for 
ras/skred.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Hensynssoner er avsatt i 
kommuneplankartet. Evt. 
hensyn må foretas i 
reguleringsplanarbeidet.  

Flom (4) 
 

Deler av de sjønære områdene 
inngår i flomsone. Mindre 
bekker kan utgjøre flomveier.  
Sannsynlighet: 3 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 3 

Flom må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet, og 
hensyn må tas. Det anbefales 
at det blir satt av grøntsone 
langs Rødenessjøen og /eller 
tilstrekkelig byggeforbudssone.  

Radongass (6) Aktsomhet for radon er svært 
høy risiko i deler av dette 
området.  
Sannsynlighet: 4 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 4 

Hensyn til radon må foretas i 
reguleringsplanarbeidet ved 
plassering av tomter og 
lekeplasser, og det må følges 
opp i hht. teknisk forskrift i 
byggesak.  

Overvann (9) 
 

Feltet er småkupert og med 
helling ned til Rødenessjøen.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

God overvannshåndtering skal 
sikres i reguleringsplan.  

Drikkevann (13) 
 

Drikkevannforsyning fra 
Rødenessjøen. God kapasitet i 
Ørje vannverk.  
Sannsynlighet: 1 

Ledningsnett må etableres.  
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Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Kulturlandskap (14) 
 

Feltet inngår i 100-meters 
beltet langs hovedvannstreng i 
det vernede Haldenvassdraget.  
 
Feltet inngår i sin helhet i 
KULA-område.  
 
Ved regulering er det viktig å 
ta hensyn til det vernede 
vassdrag og 100-meters beltet 
langs det, samt KULA-område 
som en del av et helhetlig 
landskapsbilde.  
Sannsynlighet: 3 
Konsekvens: 3 
Risikoklasse: 9 

Ifølge Rikspolitiske 
retningslinjer for vernede 
vassdrag skal kommunen i og 
ved vernede vassdrag legge 
nevnte statlige 
planretningslinje til grunn i sin 
utvikling av arealbruk. Valgte 
byggegrense er vanskelig å 
forstå og er ikke utredet. Det 
anbefales at det blir avsatt et 
belte langs sjøen med naturlig 
vegetasjon. Det vises til omtale 
av emnet senere i ROS-
analysen.  
 

Viktige landbruksområder (15) 
 

Feltet er i dag dekket av skog 
med middels bonitet.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Ingen tiltak er nødvendig, men 
det anbefales at det settes 
igjen naturlig vegetasjon 
mellom bebyggelse og mot 
sjøen.  

Avløpsanlegg (26) 
 

Dagens renseanlegg i Ørje har 
begrenset kapasitet. Kapasitet 
skal økes de neste årene.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

Utbygging kan ikke skje før 
kapasitet i renseanlegget er 
utvidet eller at eget 
renseanlegg settes i drift. Når 
VA er etablert, vil risiko bli 
redusert til risikoklasse 1. Det 
er rekkefølgekrav om VA-
kapasitet, til brukstillatelse i 
planbestemmelsene, og risiko 
er derfor redusert til 2.  

Akutt forurensning (30) 
 

Ingen systematisk fare for 
akutt forurensning. 
Tilfeldigheter ved 
anleggsarbeid kan forekomme.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Forurensning i grunn /sjø (32) 
 

Ingen registrert forurenset 
grunn i planområdet. Ingen 
systematisk risiko. 
Tilfeldigheter ved 
anleggsarbeid kan forekomme.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Støy, støv og lukt fra trafikk 
(33) 

 

Det er ingen trafikk i området i 
dag. Utbyggingen vil generere 
trafikk til og fra feltet. Det vil 
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bli lav hastighet, og 
trafikkøkningen utenfor feltet 
er i seg selv ikke stor nok til å 
utgjøre noen risiko.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 2 

Skog- og gressbrann (37) 
 

Rødenessjøen kan sikre 
slokkevann. Nærhet til 
brannstasjon gir rask adkomst.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

 

Ulykker i av-/påkjørsler (47) 
 

Det er en samleveg til 
eksisterende boligbebyggelse 
på Mosebyneset fra fv. 21.  
Det foreslåtte feltet er 
ubebygd og har ingen 
avkjøring fra fv. 21.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 4 
 

Antall av- og påkjørsler fra fv. 
21 må begrenses til det nye 
feltet. Det bør derfor 
begrenses maksimum en ny 
samleveg fra fv. 21 til det nye 
feltet evt. bruke den 
eksisterende.   

Ulykker med gående og 
syklende (48) 
 

Jo flere husstander, jo mer 
trafikk av fastboende og 
gjester samt renovasjon o.l. 
blir det. Det er fortau langs 
dagens samleveg og over 
sundet til Ørje.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 4 

Alle veger med mer enn en 
husstand må bygges med 
fortau på minst en side. Det 
beste er gang- og sykkelveg 
som skilles trafikk fra kjøreveg. 
Det må planlegges i 
reguleringsplanarbeidet slik at 
det blir færrest mulig av- og 
påkjørsler som bryter 
fortautraseene/gang- og 
sykkelveg-traseene. 
Forbindelse fra gangbru over 
sundet til Ørje til eksisterende 
boligfelt og videre til det nye, 
må sikres i reguleringsplan.    
Det er i dag ikke 
gjennomkjøringsmulighet i 
eksisterende boligfelt, og det 
bør heller ikke bygges veg som 
gir en gjennomkjøringstrafikk i 
feltene.  
 

 

 

4.1.2 Nytt boligfelt Jåvallmoen, BN2 
Forslagsstiller har spilt inn et felt på 63 mål, og feltet er kalt BN2. Beliggenheten er nord i kommunen 

i nordenden av Rødenessjøen.  
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Type uønsket hendelse Risikovurdering Avbøtende 
tiltak/Kommentar 

Masseras/-skred (1) 
 

Deler av feltet inngår 
hensynssonen for 
masseras/skred. Feltet har ikke 
en hellingsgrad som tilsier stor 
fare.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

Temaet må vurderes videre i 
reguleringsplanarbeid.  

Flom (4) 
 

Feltet ligger utenfor 
hensynssone for flom. Mindre 
bekker o.l. kan forekomme i 
feltet. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Temaet må vurderes videre i 
reguleringsplanarbeid. 

Radongass (6) Moderat til lav fare for 
radongass.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

TEK17 skal følges.  

Overvann (9) 
 

Feltet har gode muligheter for 
naturlig infiltrasjon og god 
overvannshåndtering. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Temaet må følges opp i 
reguleringsplanarbeid.  

Drikkevann (13) 
 

God kapasitet i Ørje vannverk. 
Privat er også mulig.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Temaet må vurderes videre i 
reguleringsplanarbeid. 

Kulturlandskap (14) 
 

Feltet inngår ikke i 100-meters 
beltet langs Rødenessjøen. Kun 
lavere del av feltet inngår i 
KULA-område.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Temaet må vurderes videre i 
reguleringsplanarbeid. 

Viktige landbruksområder (15) 
 

Feltet består av skog.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Avløpsanlegg (26) 
 

Det kan bli kommunalt eller 
privat avløp.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

Temaet må vurderes videre i 
reguleringsplanarbeid. Videre 
må avløp utredes i 
reguleringsplanarbeidet, og VA 
må etableres før brukstillatelse 
for boliger. Dette er 
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innarbeidet i rekkefølgekrav i 
planbestemmelsene.  

Akutt forurensning (30) 
 

Ingen systematisk fare for 
akutt forurensning. 
Tilfeldigheter ved 
anleggsarbeid kan forekomme.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Forurensning i grunn /sjø (32) 
 

Ingen registrert forurenset 
grunn. Tiltaket medfører i seg 
selv økt fare for forurensning 
gitt at regler følges.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Støy, støv og lukt fra trafikk 
(33) 

 

Fylkesveiene i krysset ved 
bebyggelsen og 
trafikkmengden på veiene, 
utgjør begrenset med fare for 
støv, støy og lukt.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Skog- og gressbrann (37) 
 

Slokkevann kan hentes fra 
Rødenessjøen.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Ulykker i av-/påkjørsler (47) 
 

Feltet ligger skjermet i forhold 
til fylkesveiene.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Ulykker med gående og 
syklende (48) 
 

Dårlig med ferdselsårer for 
gående og syklende. Ferdsel på 
fylkesveiene kan være farlig.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

 

 

4.1.5 Nytt boligfelt Orderud Østre, BN3 
Forslagsstiller har foreslått et felt på 16 mål, felt BN3. Feltet  

Type uønsket hendelse Risikovurdering Avbøtende 
tiltak/Kommentar 

Masseras/-skred (1) 
 

Deler av feltet inngår i 
hensynssone for 
masseras/skred.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 

Temaet må vurderes nærmere 
i reguleringsplanarbeidet. 
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Risikoklasse: 2 

Flom (4) 
 

Feltet inngår ikke i 
hensynssone for flom. Mindre 
bekker o.l. kan forekomme i 
feltet.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

Temaet må vurderes nærmere 
i reguleringsplanarbeidet.  

Radongass (6) Feltet ligger i en sone med 
usikker status for radongass fra 
grunnen.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

Temaet må vurderes nærmere 
i reguleringsplanarbeidet. 

Overvann (9) 
 

Feltet kan ha mindre bekker. 
Det ligger godt til rette for god 
overvannshåndtering.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

Temaet må vurderes nærmere 
i reguleringsplanarbeidet. 

Drikkevann (13) 
 

Tiltaket forutsetter etablering 
av kommunalt eller privat 
vannforsyning.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

Dersom godkjent 
drikkevannsforsyning etableres 
og tas i bruk før boligene tas i 
bruk, vil risikoklasse synke til 1. 
Det er satt krav om Va-anlegg 
før brukstillatelse kan gis.  

Kulturlandskap (14) 
 

Deler av feltet er dyrket mark. 
Feltet inngår ikke i 100-meters 
beltet langs Rødenessjøen.  
Feltet inngår i sin helhet i 
KULA-område.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 4 

Temaet må vurderes nærmere 
i reguleringsplanarbeidet. 
Landskapsvirkning må der 
utredes i forhold til de 
planlagte tiltakene.  

Viktige landbruksområder (15) 
 

Deler av feltet er på dyrket 
mark.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 4 

Det bør i 
reguleringsplanarbeidet sees 
på løsninger som bevarer noe 
av det dyrkede arealet, evt. at 
matjorda brukes som 
jordforbedring et annet sted 
og/eller som del av kolonihage.  

Avløpsanlegg (26) 
 

Tiltaket medfører behov for 
etablering av renseanlegg.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

Temaet må vurderes videre i 
reguleringsplanarbeid. Videre 
må avløp utredes i 
reguleringsplanarbeidet, og VA 
må etableres før brukstillatelse 
gis for boliger. Dette er 
innarbeidet som 
rekkefølgekrav i 
planbestemmelsene.  
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Akutt forurensning (30) 
 

Ingen systematisk fare for 
akutt forurensning. 
Tilfeldigheter ved 
anleggsarbeid kan forekomme.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Forurensning i grunn /sjø (32) 
 

Ingen registrert forurenset 
grunn. Tiltaket medfører i seg 
selv økt fare for forurensning 
gitt at regler følges.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Støy, støv og lukt fra trafikk 
(33) 

 

Feltet ligger langs fv. 21. Ingen 
umiddelbar fare for lukt, støv 
og støy.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Temaene må vurderes videre i 
reguleringsplanarbeidet. 
Retningslinje T-1442/2016 må 
følges for plassering av tomter, 
lekeplasser og stille rom.  

Skog- og gressbrann (37) 
 

Slokkevann kan hentes fra 
Rødenessjøen.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Ulykker i av-/påkjørsler (47) 
 

Fv. 21 er en langdistanse på 
denne strekningen.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Antall av-/påkjørslet til fv. 21 
må begrenses. Kanskje skal kun 
eksisterende av-/påkjørsel 
benyttes videre.  

Ulykker med gående og 
syklende (48) 
 

Fv. 21 er en langdistanse på 
denne strekningen. Det er ikke 
tilrettelagt for gående og 
syklende i området.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 4 

Feltet er ikke særlig egnet med 
tanke på tilrettelegging for 
gående og syklende. Fv. 21 kan 
være uoversiktlig, og både 
gåing og sykling langs fv. 21 
kan være farlig for flere 
aldersgrupper.  

 

4.1.6 Utvidelse av Krogstadfeltet, BN4 
Marker kommune har ønske om å regulere om gjeldende reguleringsplan for Krogstad. 

Hovedhensikten er å flytte tomter fra dyrket mark og tilrettelegge for noen flere tomter og 

boliger/boligtyper. Feltet består av areal som skal reguleres til jordbruksformål og dermed netto skal 

utgå for boligformål/utbygging. Videre er det et mindre areal utvidelse i nord. Netto utvides 

reguleringsplanområdet med 46,9 mål, felt BN4.  

Type uønsket hendelse Risikovurdering Avbøtende 
tiltak/Kommentar 

Masseras/-skred (1) 
 

Feltet inngår i mindre grad i 
hensynssone for 

Temaet må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet.  
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masseras/skred. Helling tilsier 
lite eller ingen fare.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

Flom (4) 
 

Feltet inngår i mindre grad i 
hensynssone for flom. En bekk 
må hensyntas i forhold til flom.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

Temaet må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet. 

Radongass (6) Feltet ligger i sone med usikker 
status for radongass. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

Temaet må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet.  

Overvann (9) 
 

Feltet ligger godt til rette for 
naturlig infiltrasjon og god 
overvannshåndtering. 
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 2 

Temaet må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet. 

Drikkevann (13) 
 

Tilkobling til Ørje vannverk er 
mulig. Vannverket har god 
kapasitet.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Kulturlandskap (14) 
 

Feltet er ikke synlig fra 
Rødenessjøen. Feltet er over 
500 meter fra nevnte sjø. 
Feltet inngår ikke i KULA-
område. Det er dyrket mark 
som skånes som følge av 
forslaget.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Temaet må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet.  

Viktige landbruksområder (15) 
 

Dyrket mark nær / i Ørje 
skånes.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Ny regulering der dyrket mark 
skånes, er positivt.  

Avløpsanlegg (26) 
 

Renseanlegget på Bommen har 
begrenset kapasitet. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

Utbygging forutsetter delvis en 
utbygging av renseanlegget på 
Bommen, og dette må 
vurderes nærmere i 
reguleringsplanarbeidet. Det er 
satt rekkefølgekrav om VA-
løsninger før brukstillatelse 
kan gis.  
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Akutt forurensning (30) 
 

Ingen systematisk fare for 
akutt forurensning. 
Tilfeldigheter ved 
anleggsarbeid kan forekomme.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Forurensning i grunn /sjø (32) 
 

Ingen registrert forurenset 
grunn. Tiltaket medfører i seg 
selv økt fare for forurensning 
gitt at regler følges.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Støy, støv og lukt fra trafikk 
(33) 

 

Feltet ligger mellom dyrket 
mark og fv. 21. Det er ingen 
vesentlig fare for støy, støv 
eller lukt fra fv. 21. Plassering 
av boliger eller andre 
bygninger kan dempe lyd fra 
trafikk på fv. 21.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Skog- og gressbrann (37) 
 

Slokkevann kan hentes fra 
Rødenessjøen. Kort distanse 
fra brannberedskap til feltet.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Ulykker i av-/påkjørsler (47) 
 

Det skal etableres en ny av-
/påkjørsel i nord, og den skal 
bare flyttes litt for å skåne 
dyrket mark sammenlignet 
med gjeldende 
reguleringsplan.  
Det er god sikt på strekningen.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Temaet må vurderes nærmere 
i reguleringsplanforslaget. 

Ulykker med gående og 
syklende (48) 
 

I reguleringsplanforslaget 
ligger det inne en forbedring 
for gående og syklende med 
fortau og turveg. Lav hastighet 
på vegene i boligfeltet. På fv. 
21 er det krysninger som må 
foretas av gående og syklende 
som kan bety risiko. 
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 4 

Temaet må vurderes nærmere 
i reguleringsplanforslaget.  
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4.2 Fritidsbebyggelse 

4.2.1 To eksisterende hyttetomter, 33/4 og 33/5,  
De to eksisterende tomtene inngår i dag i felt LNF4- byggeforbud. Forslagsstiller ønsker at begge 

tomtene skal ha formål «Fritidsbebyggelse» i kommuneplanens arealdel. Forslaget innebærer denne 

endringen for 1,2 + 1,4 mål.  

Type uønsket hendelse Risikovurdering Avbøtende 
tiltak/Kommentar 

Masseras/-skred (1) 
 

Tomtene ligger i hensynssone 
masseras/skred.  
Det antas ikke at det skal 
etableres tiltak på tomtene 
som tilsier økt fare.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risiko: 1 

Ras/skred må vurderes i 
byggesak. 

Flom (4) 
 

Feltet inngår ikke i 
hensynssone flom. Det ligger 
over Lundstjernet, og det antas 
ikke at det der er flomutsatt.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risiko: 1 

 

Radongass (6) Feltet ligger i område med 
usikkert radonnivå.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risiko: 1 

TEK17 skal følges.  

Overvann (9) 
 

Det er liten fare for 
overvannsproblematikk siden 
tomtene ligger i en helling i et 
område med skog og naturlig 
infiltrasjon.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risiko: 1 

 

Drikkevann (13) 
 

Drikkevannsforsyning må 
godkjennes i hht. 
drikkevannsforskriften.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risiko: 1 

VA må saksbehandles og være 
godkjent, jf. bestemmelsene.  

Kulturlandskap (14) 
 

Tomtene ligger >500 meter fra 
Rødenessjøen og ca. 50 meter 
fra Lundstjernet. Tiltakets 
omfang er svært begrenset, og 
det er ikke synlig fra 
Rødenessjøen. Det inngår i 
KULA-område.  
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Drikkevannsforsyning må 
godkjennes i hht. 
drikkevannsforskriften.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risiko: 1 

Viktige landbruksområder (15) 
 

Landbruk berøres ikke.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risiko: 1 

 

Avløpsanlegg (26) 
 

VA-anlegg må godkjennes av 
kommunen.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risiko: 1 

 

Akutt forurensning (30) 
 

Ikke aktuelt.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risiko: 1 

 

Forurensning i grunn /sjø (32) 
 

Ikke registrert forekomst.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risiko: 1 

 

Støy, støv og lukt fra trafikk 
(33) 

 

Ikke aktuelt.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risiko: 1 

 

Skog- og gressbrann (37) 
 

Slokkevann fra Lundstjernet og 
Rødenessjøen.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risiko: 1 

 

Ulykker i av-/påkjørsler (47) 
 

En eksisterende av-/påkjørsel 
for tomtene til fylkesvei.   
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risiko: 1 

 

Ulykker med gående og 
syklende (48) 
 

Lite aktuelt for to hyttetomter. 
Lav trafikkmengde på 
fylkesveien.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risiko: 1 

 

 

4.2.2 Fortetting av hytteområdene H9 og H10 
Det foreslås fortetting med 60-80 hytter i de eksisterende hytteområdene, H9 og H10, og feltene er 

hhv. 41 + 199 mål. Felt H9 er en øy i Store Le’s nordende. Felt H10 er langs strandlinjen av Stora Le, 

se figur. Det er hyttefelt på neset som stikker ut i enden av Stora Le i området, og det er spredt 

hyttebebyggelse ellers.  
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Felt H9 og felt H10 er foreslått med fortetting i forslag til ny kommuneplans arealdel. De er markert 

med blå piler. H9 er øya i nord.  

 

Type uønsket hendelse Risikovurdering Avbøtende 
tiltak/Kommentar 

Masseras/-skred (1) 
 

Mindre del av felt H10 er i 
hensynssone for ras/skred.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 2 

 

Flom (4) 
 

Strandlinjen og de nærmeste 
arealene til denne er i 
hensynssone flom.  
Sannsynlighet: 3 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 3 

Flom må vurderes nærmere i 
reguleringsplanarbeidet.  

Radongass (6) Aktsomhet for radon er 
moderat til lav.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

TEK17 må følges.  

Overvann (9) 
 

Mindre bekker kan være 
flomveier. Naturlig vegetasjon 
og terreng vil kunne sikre 
naturlig infiltrasjon og 
fordrøyning.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 4 

Overvannshåndtering må være 
en del av 
reguleringsplanarbeidet.  

Drikkevann (13) 
 

Drikkevannsforsyning er svært 
viktig tema ved fortetting. 

Drikkevannsforsyning må sees i 
sammenheng med avløps-
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Dette må sees i sammenheng 
med avløpshåndtering.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

/renseanlegg. Det må settes 
klare krav til regulering til 
infrastruktursoner for VA i 
plankartet, og det må 
reguleres areal(er) for 
vannforsyning. Godkjent VA-
plan må foreligge. Når dette 
gjøres med rekkefølgekrav før 
utbygging, vil risikoklassen bli 
grønn, jf. bestemmelsene.  

Kulturlandskap (14) 
 

Feltene inngår verken i KULA-
område eller vernet vassdrag. 
Landskapsbildet langs Stora Le 
er en del av et kulturlandskap.  
Felt H9 er svært eksponert i 
landskapet.  
Sannsynlighet: 4 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 8 

Det forutsettes at det tas 
hensyn til landskapsbildet. 
Risikoklassen er satt såpass 
høyt fordi utbygging i felt H9 
og strandsonen vil redusere 
grøntområdene på øya 
vesentlig. Det anbefales derfor 
å ikke tillate fortetting av H9 
og ta landskapshensyn 
generelt, spesielt i 
strandsonen.  

Viktige landbruksområder (15) 
 

Beitemark finnes i området, 
men det er ikke av spesiell 
betydning.   
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 4 

 

Avløpsanlegg (26) 
 

Avløpsanlegg er svært viktig 
tema ved fortetting. Dette må 
sees i sammenheng med 
drikkevannsforskriften.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

Drikkevannsforsyning må sees i 
sammenheng med avløps-
/renseanlegg. Det bør settes 
klare krav til regulering til 
infrastruktursoner for VA i 
plankartet, og det må 
reguleres areal(er) for 
vannforsyning. Rekkefølgekrav 
om VA-løsninger er satt i 
bestemmelsene.  

Akutt forurensning (30) 
 

Dårlige eksisterende 
avløpsløsninger er en risiko.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 3 
Risikoklasse: 6 

VA-plan må kreves ved 
regulering av feltene.  

Forurensning i grunn /sjø (32) 
 

Avløp på avveie kan forårsake 
forurensning. Det er ikke kjent 
forekomst av forurensning i 
dag.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 3 
Risikoklasse: 6 

 

Støy, støv og lukt fra trafikk 
(33) 

Temaet berøres ikke vesentlig. 
Det kan likevel være 
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 sjenerende med trafikk på 
adkomstveger til og fra 
området.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 2 

Skog- og gressbrann (37) 
 

Slokkevann kan hentes fra 
Stora Le.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Ulykker i av-/påkjørsler (47) 
 

Temaet berøres i liten grad. 
Lav trafikkmengde.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Ulykker med gående og 
syklende (48) 
 

Det er ikke tilrettelagt for 
gående og syklende langs vei. 
Det er lav trafikkmengde. Det 
er noe smale veier.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 2 

 

 

4.2.3 Utvidelse av hyttefelt Djupedal Nordre, FN4 
Forslagstiller ønsker 12 mål avsatt til fritidsbebyggelse. Feltet ligger mellom to eksisterende, mindre 

hyttefelt langs Øymarksjøen. Feltet er avgrenset av fylkesveien i vest og Øymarksjøen i øst.  

Type uønsket hendelse Risikovurdering Avbøtende 
tiltak/Kommentar 

Masseras/-skred (1) 
 

Feltet inngår i faresone for 
ras/skred.  
Ut fra helling vurderes faren 
ganske liten, men arealet er 
delvis under marin grense.  
Sannsynlighet: 3 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 3 

Temaet må vurderes nærmere 
i reguleringsplanarbeidet.  

Flom (4) 
 

Feltet inngår delvis i flomsone 
for Øymarksjøen.  
Mindre bekker kan være 
flomveier.  
Sannsynlighet: 4 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 8 

Temaet må vurderes nærmere 
i reguleringsplanarbeidet. 

Radongass (6) Aktsomhet er moderat-lav i 
feltene.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

TEK17 må følges.  
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Overvann (9) 
 

Feltene er i hellende terreng.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 2 

Overvann må vurderes 
nærmere ved 
reguleringsplanarbeidet, jf. 
flom.  

Drikkevann (13) 
 

Drikkevannskvalitet skal følge 
drikkevannsforskriften. Dette 
må sees i sammenheng med 
avløpshåndtering. 
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 4 

Temaet må vurderes nærmere 
i reguleringsplanarbeidet. Det 
må kreves VA-plan. Det er i 
bestemmelsene satt 
rekkefølgekrav om utbygd VA 
før det kan gis brukstillatelse til 
hytter.   

Kulturlandskap (14) 
 

Feltet inngår i 100-meters 
beltet langs det vernede 
vassdragets hovedstreng. 
Feltet inngår i KULA-område.  
Sannsynlighet: 3 
Konsekvens: 3 
Risikoklasse: 3 

Temaet må vurderes nærmere 
i reguleringsplanarbeidet. Se 
også omtale av emnet senere i 
ROS-analysen.  

Viktige landbruksområder (15) 
 

Arealene er i mindre grad 
dekket av dyrket mark under 
høyspenningslinje. Under linja 
vil det ikke være ønskelig å 
bygge hytter.  
Skog.   
Sannsynlighet: 3 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 3 

Hensyn må tas i 
reguleringsplanarbeid.  

Avløpsanlegg (26) 
 

Avløpsanlegg er svært viktig. 
Dette må sees i sammenheng 
med drikkevannsforskriften.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 4 

Drikkevannsforsyning må sees i 
sammenheng med avløps-
/renseanlegg. Det må 
reguleres areal(er) for 
vannforsyning og renseanlegg. 
Det er i bestemmelsene satt 
rekkefølgekrav for 
avløpsløsninger. VA-plan må 
sendes inn samtidig med 
reguleringsplanforslag.  

Akutt forurensning (30) 
 

Ved etablert VA-anlegg før 
utbygging kan tas i bruk, er det 
ikke vesentlig fare for akutt 
forurensning.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Forurensning i grunn /sjø (32) 
 

Ved etablert VA-anlegg før 
utbygging kan tas i bruk, er det 
ikke vesentlig fare for akutt 
forurensning.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 
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Støy, støv og lukt fra trafikk 
(33) 

 

Det er begrenset trafikk som 
skapet støy, støv eller lukt av 
vesentlig grad i eller nær feltet. 
Det vil være naturlig å ha en 
buffersone langs fylkesveien 
pga. høyspenning.   
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Skog- og gressbrann (37) 
 

Slokkevann finnes i 
Øymarksjøen.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Ulykker i av-/påkjørsler (47) 
 

Det er naturlig med adkomst 
via fylkesveien og samleveg til 
feltet.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Å bruke eksisterende av-
/påkjørsel til fylkesveien må 
vurderes i 
reguleringsplanarbeidet.  

Ulykker med gående og 
syklende (48) 
 

Det er ingen etablert 
tilrettelegging. Ingen trafikk i 
området i dag. Lav hastighet.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 2 

 

 

4.2.4 Utvidelse av hyttefelt H3 Kåtorp, FN3 
Forslagstiller har foreslått flere felter for hyttebygging. Kommunen har innarbeidet 38 mål for 

fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, og det er dette feltet som vurderes i ROS-analysen.  

 

Høyspenningsføringer i luft går gjennom deler av feltet, og de må trolig legges i jord. Den østligste 

delen er uten høyspentledninger. Det må vurderes om utbyggingen vil bli lønnsom / er 

gjennomførbar og på hvilke premisser.  

 

Type uønsket hendelse Risikovurdering Avbøtende 
tiltak/Kommentar 

Masseras/-skred (1) 
 

Feltet inngår i faresone for 
ras/skred.  
Ut fra helling vurderes faren 
ganske liten, men arealet er 
delvis under marin grense.  
Sannsynlighet: 3 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 3 

Temaet må vurderes nærmere 
i reguleringsplanarbeidet.  

Flom (4) 
 

Deler av arealene inngår i 
flomsone for Rødenessjøen. 
Mindre bekker kan være 
flomveier. 
Sannsynlighet: 4 

Flom må vurderes nærmere i 
reguleringsplanarbeidet.  
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Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 8 

Radongass (6) Aktsomhet for radon er 
moderat-lav i dette området 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

TEK17 skal følges.  

Overvann (9) 
 

Feltene er i hellende terreng.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Overvann må vurderes 
nærmere ved 
reguleringsplanarbeidet.  

Drikkevann (13) 
 

Drikkevannskvalitet skal følge 
drikkevannsforskriften. Dette 
må sees i sammenheng med 
avløpshåndtering. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

Temaet må vurderes nærmere 
i reguleringsplanarbeidet. Det 
må kreves VA-plan, og det er 
satt krav i bestemmelsene om 
rekkefølgekrav om utbygd VA 
før det kan gis brukstillatelse til 
hytte.   

Kulturlandskap (14) 
 

Feltet inngår i 100-meters 
beltet langs det vernede 
vassdragets hovedstreng. 
Feltet inngår i KULA-område. 
Noe eksisterende 
hyttebebyggelse mellom deler 
av feltet og Rødenessjøen.  
Sannsynlighet: 3 
Konsekvens: 3 
Risikoklasse: 3 

Temaet må vurderes nærmere 
i reguleringsplanarbeidet. Se 
også omtale av emnet senere i 
ROS-analysen.  

Viktige landbruksområder (15) 
 

Arealene er i en viss grad 
dekket av dyrket mark under. 
Under høyspenningslinja vil 
det ikke være ønskelig å bygge 
hytter. Skog.   
Sannsynlighet: 3 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 3 

Hensyn må tas i 
reguleringsarbeidet.  

Avløpsanlegg (26) 
 

Avløpsanlegg er svært viktig. 
Dette må sees i sammenheng 
med drikkevannsforskriften.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

Drikkevannsforsyning må sees i 
sammenheng med avløps-
/renseanlegg. Det bør settes 
klare krav til regulering, og det 
må reguleres areal(er) for 
vannforsyning og renseanlegg. 
Rekkefølgekrav i 
bestemmelsene er satt for 
avløpsløsninger. VA-plan må 
sendes inn samtidig med 
reguleringsplanforslag.  

Akutt forurensning (30) 
 

Ved etablert VA-anlegg før 
utbygging kan tas i bruk, er det 
ikke vesentlig fare for akutt 
forurensning.  
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Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Forurensning i grunn /sjø (32) 
 

Ved etablert VA-anlegg før 
utbygging kan tas i bruk, er det 
ikke vesentlig fare for akutt 
forurensning.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Støy, støv og lukt fra trafikk 
(33) 

 

Det er begrenset trafikk som 
skapet støy, støv eller lukt av 
vesentlig grad i eller nær feltet.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Skog- og gressbrann (37) 
 

Slokkevann finnes i 
Rødenessjøen.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Ulykker i av-/påkjørsler (47) 
 

Det er naturlig med adkomst 
via fylkesveien og samleveg til 
feltet.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Å bruke eksisterende av-
/påkjørsel til fylkesveien må 
vurderes i 
reguleringsplanarbeidet.  

Ulykker med gående og 
syklende (48) 
 

Det er ingen etablert 
tilrettelegging. Ingen trafikk i 
området i dag. Lav hastighet.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 2 

 

 

4.2.5 Utvidelse av hyttefelt Gjøngerud, FN5 
Forslagstiller har spilt inn et areal på 7 mål som en utvidelse av et mindre, eksisterende hyttefelt på 6 

mål med fem hytter.  

Type uønsket hendelse Risikovurdering Avbøtende 
tiltak/Kommentar 

Masseras/-skred (1) 
 

Feltet inngår ikke i faresone 
skred/ras.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Flom (4) 
 

Feltet inngår i flomsone for 
Øymarksjøen.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 4 

Temaet må vurderes nærmere 
i reguleringsplanarbeidet.  
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Radongass (6) Aktsomhet for radon er 
moderat til lav risiko i dette 
området.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

TEK17 skal følges.  

Overvann (9) 
 

Feltet heller ned mot 
Øymarksjøen. Gode muligheter 
for god overvannshåndtering. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Temaet må vurderes nærmere 
i reguleringsplanarbeidet.  

Drikkevann (13) 
 

Drikkevann må i drift og 
kvalitet være i tråd med 
Drikkevannsforskriften.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

VA-plan må utarbeides i 
reguleringsplanarbeidet. 
Bestemmelsene setter 
rekkefølgekrav om VA-
løsninger før brukstillatelse 
kan gis.  

Kulturlandskap (14) 
 

Feltet er i 100-meters sonen 
langs hovedvannstrengen i det 
vernede vassdraget. Feltet 
inngår i KULA-område.  
Fortetting av feltet med tre 
hytter vil ikke gi vesentlig høy 
risiko. 
Sannsynlighet: 3 
Konsekvens: 3 
Risikoklasse: 3 

Temaet må vurderes og 
hensyntas i 
reguleringsplanarbeidet. Se 
ellers omtale under emnet 
senere i ROS-analysen.  

Viktige landbruksområder (15) 
 

Området berører ikke dyrket 
mark, og det er i et område 
med fem hytter. Skog av 
høy/middels bonitet.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Avløpsanlegg (26) 
 

Avløpsanlegg må etableres for 
nye hytter og evt. 
eksisterende.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 4 

VA-plan må utarbeides i 
reguleringsplanarbeidet. 
Rekkefølgekrav er satt i 
bestemmelsene.  

Akutt forurensning (30) 
 

Mulig fra VA-anlegg. Begrenset 
virkning.  
Sannsynlighet: 2  
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 4 

VA-plan må omfatte 
eksisterende hytter.  

Forurensning i grunn /sjø (32) 
 

Mulig fra VA-anlegg. Begrenset 
virkning. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 
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Støy, støv og lukt fra trafikk 
(33) 

 

Svært begrenset med trafikk. 
Ligger i en endevei 500 meter 
fra fv. 21.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Skog- og gressbrann (37) 
 

Slokkevann finnes i 
Øymarksjøen.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Temaet må vurdere videre i 
reguleringsplanarbeidet.  

Ulykker i av-/påkjørsler (47) 
 

Ligger i en endevei 500 meter 
fra fv. 21. Tiltaket medfører 
uvesentlig med trafikkøkning.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Ulykker med gående og 
syklende (48) 
 

Ligger i en endevei 500 meter 
fra fv. 21. Tiltaket medfører 
uvesentlig med trafikkøkning.  
Ingen tilrettelegging for 
gående og syklende.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

 

4.2.6 Hyttefelt utvidelse av Rørvik Camping, FN2 
Forslagstiller har ønske om 38 mål sørøst for dagens campingplass i Rørvik. Det er øst for foreslått 

utvidet areal for campingplass, og begge de nye feltene er øst for Store Le, se også kapittel 4.4.2. De 

ønsker i utgangspunktet syv nye hytter hver på 1 måls stor tomt på det foreslåtte felt FN2.   

Type uønsket hendelse Risikovurdering Avbøtende 
tiltak/Kommentar 

Masseras/-skred (1) 
 

Ikke i hensynssone for 
ras/skred. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Flom (4) 
 

Ikke i hensynssone for flom. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Radongass (6) Aktsomhet for radon er 
usikker i dette området.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

TEK17 skal følges.  

Overvann (9) 
 

Feltet heller ned mot Stora Le. 
Gode muligheter for god 
overvannshåndtering. 
Sannsynlighet: 1 

Temaet må vurderes nærmere i 
reguleringsplanarbeidet.  
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Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Drikkevann (13) 
 

Drikkevann må i drift og 
kvalitet være i tråd med 
Drikkevannsforskriften.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

VA-plan må utarbeides i 
reguleringsplanarbeidet. Det er 
satt rekkefølgekrav til VA-plan 
før brukstillatelse for nye hytter 
kan gis.  

Kulturlandskap (14) 
 

Feltet ligger nær Stora Le og 
Rørvik campingplass.  
Feltet kan synes stort for syv 
hytter da det gir rom for minst 
det dobbelte.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

Temaet må vurderes nærmere i 
reguleringsplanarbeidet.  

Viktige landbruksområder (15) 
 

Feltet dekkes av skog med 
middels bonitet.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Avløpsanlegg (26) 
 

Det eksisterende 
avløpsanlegget på 
campingplassen må vurderes 
for fritidsbebyggelsen.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 4 

VA-plan må utarbeides som en 
del av reguleringsplanarbeidet. 
Det anbefales sterkt at 
ledningsnettet avmerkes i 
plankartet som 
infrastruktursone. Renseanlegg 
og drikkevannskilde må 
reguleres med arealformål i 
plankartet. Det er satt 
rekkefølgekrav til VA-plan før 
brukstillatelse kan gis.  

Akutt forurensning (30) 
 

Mulig fra avløpsanlegg.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Forurensning i grunn /sjø (32) 
 

Mulig fra avløpsanlegg. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Støy, støv og lukt fra trafikk 
(33) 

 

Området er skjermet for 
vesentlig trafikk.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Skog- og gressbrann (37) 
 

Stora Le er kilde for 
slokkevann.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Temaet må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet for 
adkomst til området, utenfor 
planområdet. 
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Ulykker i av-/påkjørsler (47) 
 

Svært liten trafikk.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Temaet må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet for 
adkomst til området, utenfor 
planområdet.  

Ulykker med gående og 
syklende (48) 
 

Ingen tilrettelegging for 
gående og syklende. 
Begrenset med biltrafikk.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Temaet må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet for 
adkomst til området, utenfor 
planområdet. 

 

4.3 Næringsbebyggelse 
 

4.3.1 Utvidelse av Sletta industriområde – Nysterud, NN1 
Forslagstiller ønsker et felt, NN1, på 102,5 mål for næringsbebyggelse, inkl. industri. Beliggenheten er 

øst for Ørje nord for den eksisterende kontrollstasjonen langs E18 og nord og sør for gamle E18. 

Type uønsket hendelse Risikovurdering Avbøtende 
tiltak/Kommentar 

Masseras/-skred (1) 
 

Terrenget er ganske flatt.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Flom (4) 
 

Feltet inngår ikke i 
hensynssone flom. Det kan 
likevel være mindre bekker 
som bør bevares som 
flomveier.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Radongass (6) Aktsomhet for radon er usikker 
i dette området 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

TEK17 må følges.  

Overvann (9) 
 

Terrenget er ganske flatt, og 
det må planlegges for 
utbygging for en god 
overvannshåndtering. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Temaet må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet og 
inngå i VA-plan.  

Drikkevann (13) 
 

Tilknytning til offentlig 
vannforsyningsanlegg er mulig.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Temaet må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet og 
inngå i VA-plan. 
Rekkefølgekrav til dette er satt 
i bestemmelsene.  
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Kulturlandskap (14) 
 

Feltet omfattes ikke av arealer 
nær eller i dyrket mark og/eller 
vassdrag.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Viktige landbruksområder (15) 
 

Feltet består av skog av lavere 
bonitet.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1  

 

Avløpsanlegg (26) 
 

Kapasitet for avløpsanlegg er 
begrenset ved Bommen 
renseanlegg, og kapasiteten 
der må kanskje økes før 
utbygging kan skje i 
næringsområdet.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

Temaet må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet og 
inngå i VA-plan. Det er satt 
rekkefølgekrav om VA-plan og 
etablerte VA-løsninger.   

Akutt forurensning (30) 
 

Kommende virksomheter i 
feltet kan forurense, men det 
er ukjent per dags dato.  
Avløp må sikres.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 4 

 

Forurensning i grunn /sjø (32) 
 

Ikke registrert.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Støy, støv og lukt fra trafikk 
(33) 

 

Virksomhet for næring kan skje 
nær trafikkert vei og jernbane.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Grenseverdier for T-1442/2016 
må følges for virksomheter i 
feltet.  

Skog- og gressbrann (37) 
 

Rødenessjøen og Ørjeelva gir 
slokkevann. Det er kort vei til 
sjø/elv og brannstasjon.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Ulykker i av-/påkjørsler (47) 
 

Trafikksikker av-/påkjørsel 
fra/til E18 er sikret gjennom 
kontrollstasjonens av-
/påkjørsel.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Evt. ny trafikksikker adkomst til 
feltet må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet. 
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Ulykker med gående og 
syklende (48) 
 

Det er ikke tilrettelagt med 
gang- og sykkelveg til feltet. 
Man kan ikke sykle eller gå på 
E18.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Traseer for gående og syklende 
må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet.  

 

4.4 Fritids- og turistformål 
 

4.4.1 Campingplass Sleviken, FTN1 
Forslagstiller ønsker 76 mål for formål ny campingplass i feltet kalt FTN1. Beliggenheten er vest for 

Øymarksjøen helt sørøst i kommunen ca. 5 km fra Strømsfoss i Aremark kommune. Forslagstiller 

ønsker minst 150 campingvogner i feltet.  

 

Som ROS-analysen viser under, er feltet ikke godt egnet for campingplass/utbygging. De vesentlige 

ankepunktene er hensynet til kulturlandskap og landbruk. Dersom ikke vesentlige hensyn tas, se 

under, så er dette feltet uegnet for utbygging til det foreslåtte formålet. Ved å ta tilstrekkelige 

hensyn vil plass til ønsket antall campingvogner og utleiehytter kunne bli vesentlig redusert.  

Type uønsket hendelse Risikovurdering Avbøtende 
tiltak/Kommentar 

Masseras/-skred (1) 
 

Deler av arealet kan være 
utsatt for skred/ras. 
Sannsynlighet: 4 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 4 

Temaet må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet.  

Flom (4) 
 

Deler av feltet inngår i 
flomsone for Øymarksjøen.  
Sannsynlighet: 4 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 4 
 

Flom og flomveier må vurderes 
i reguleringsplanarbeidet.  

Radongass (6) Aktsomhet for radon er 
moderat til lav i dette 
området. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

TEK17 må følges.  

Overvann (9) 
 

Gode forutsetninger for god 
overvannshåndtering.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Overvann må inngå i VA-plan.  

Drikkevann (13) 
 

Drikkevannsforskriften gjelder.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

VA-plan må lages til 
reguleringsplanforslag. 
Rekkefølgekrav er i 
bestemmelsene.  
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Kulturlandskap (14) 
 

Feltet inngår i 100-meters 
beltet lang hovedvannstrengen 
langs et vassdrag. Det inngår 
også i nasjonalt viktig landskap 
langs Haldenvassdraget. Feltet 
er svært synlig langs 
vassdraget og for de som 
ferdes i vassdraget.  
Sannsynlighet: 3 
Konsekvens: 3 
Risikoklasse: 9 
 

Grøntbelter må etableres langs 
strandlinjen der det er mulig. 
Alle anlegg mot strandlinjen 
må ha innarbeidet gode 
landskapshensyn. Neset mot 
sør er areal som bør være 
allment tilgjengelig og bevares 
med naturlig terreng og 
vegetasjon evt. utsetting av 
noen sitteplasser o.l. Se ellers 
omtale av emnet senere i ROS-
analysen.  

Viktige landbruksområder (15) 
 

Andre byggetrinn vil utgjøre 37 
mål med dyrket mark. Dette er 
i strid med regjeringens 
målsetting mht. jordvern og 
kommunens null-visjon for tap 
av matjord på dyrket mark.  
Sannsynlighet: 3 
Konsekvens: 3 
Risikoklasse: 9 

Dette arealet frarådes ut fra 
jordvernhensyn. Dersom 
denne delen av feltet vedtas 
innarbeidet i kommuneplanens 
arealdel, bør det settes krav 
om etablering av dyrket mark 
tilsvarende kvalitet i nærheten.   

Avløpsanlegg (26) 
 

Renseanlegg må etableres.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

Det må utarbeides VA-plan, og 
arealformål for renseanlegg og 
vannkilde må inngå i 
reguleringsplankartet om det 
skal være i planområdet. 
Rekkefølgekrav er satt i 
bestemmelsene.  

Akutt forurensning (30) 
 

Ved gode avløpsløsninger vil 
det ikke innebære akutt 
forurensning. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

 

Forurensning i grunn /sjø (32) 
 

Ved gode avløpsløsninger vil 
det ikke innebære akutt 
forurensning. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

 

Støy, støv og lukt fra trafikk 
(33) 

 

Begrenset med trafikk langs fv. 
843.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Skog- og gressbrann (37) 
 

Slokkevann er i Øymarksjøen.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Ulykker i av-/påkjørsler (47) 
 

Av-/påkjørsel fra fv. 843 må 
etableres i reguleringsplan.  

Trafikksikker adkomst må 
etableres.  
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Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Ulykker med gående og 
syklende (48) 
 

Det er ikke tilrettelagt for 
gående og syklende.  
Ved gode avløpsløsninger vil 
det ikke innebære akutt 
forurensning. 
Sannsynlighet: 4 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 4 

Temaet må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet.  

 

4.4.2 Utvidelse av Rørvik Camping, FTN2 
Feltet ligger delvis tilgrensende Stor Le og syd for eksisterende campingplass. Feltet er på 50 mål.  

Type uønsket hendelse Risikovurdering Avbøtende 
tiltak/Kommentar 

Masseras/-skred (1) 
 

Ikke i hensynssone for 
ras/skred. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Flom (4) 
 

Deler av feltet inngår i 
hensynssone for flom. 
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 4 

Temaet må vurderes nærmere 
i reguleringsplanarbeidet. 

Radongass (6) Aktsomhet for radon er usikker 
i dette området.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

TEK17 skal følges.  

Overvann (9) 
 

Feltet heller ned mot Stora Le. 
Gode muligheter for god 
overvannshåndtering. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Temaet må vurderes nærmere 
i reguleringsplanarbeidet.  

Drikkevann (13) 
 

Drikkevann må i drift og 
kvalitet være i tråd med 
Drikkevannsforskriften.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

VA-plan må utarbeides i 
reguleringsplanarbeidet. Det er 
satt rekkefølgekrav i 
bestemmelsene.  

Kulturlandskap (14) 
 

Feltet ligger nær Stora Le og 
Rørvik campingplass. Det er 
delvis i 100-meters sonen til 
vassdraget.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 4 

Temaet må vurderes nærmere 
i reguleringsplanarbeidet.  
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Viktige landbruksområder (15) 
 

Feltet dekkes av skog med 
middels bonitet.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Avløpsanlegg (26) 
 

Det eksisterende 
avløpsanlegget på 
campingplassen må vurderes 
for fritidsbebyggelsen.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

VA-plan må utarbeides som en 
del av reguleringsplanarbeidet. 
Det anbefales sterkt at 
ledningsnettet avmerkes i 
plankartet som 
infrastruktursone. Renseanlegg 
og drikkevannskilde må 
reguleres med arealformål i 
plankartet. Rekkefølgekrav er 
satt i bestemmelsene.  

Akutt forurensning (30) 
 

Mulig fra avløpsanlegg.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

 

Forurensning i grunn /sjø (32) 
 

Mulig fra avløpsanlegg. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

 

Støy, støv og lukt fra trafikk 
(33) 

 

Området er skjermet for 
vesentlig trafikk.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Skog- og gressbrann (37) 
 

Stora Le er kilde for 
slokkevann.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Temaet må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet for 
adkomst til området, utenfor 
planområdet. 

Ulykker i av-/påkjørsler (47) 
 

Svært liten trafikk.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Temaet må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet for 
adkomst til området, utenfor 
planområdet.  

Ulykker med gående og 
syklende (48) 
 

Ingen tilrettelegging for 
gående og syklende. Begrenset 
med biltrafikk.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Temaet må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet for 
adkomst til området, utenfor 
planområdet. 

 

4.4.3 Fritids- og turistområde på Otteid, FTN3 
Forslagstiller ønsker et felt på 325 mål for kolonihager og hytter. Feltet er kalt FTN3. Feltet ligger i 

tilknytning til fritids- og turistområdet på Østre Otteid i øst mot Stora Le, der det finnes flytebrygger 

og annet. Feltet grenser til strandlinjen i Skinnarbutjern i vest. Feltet ligger på et mindre høydedrag, 

og det dekkes i dag av myr, skog og vannsig/mindre bekker.  Området er delvis regulert, og forslaget 

krever omregulering.  
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Feltet er stort, og det er ikke oppgitt hvor mange hytter som er påtenkt eller hvor mye areal som er 

tenkt som kolonihage. Det er oppgitt at antall kolonihytter kan bli «mange». Det er oppgitt at man 

ønsker å etablere restaurant/forsamlingslokale/pub, scene, butikk, båtplasser, lekeplasser, områder 

for ballspill og serviceanlegg i feltet. Det er derfor usikkerhet mht. å vurdere i detalj et såpass stort 

felt. Trafikk, VA og landskapsbildet er vesentlige punkter for reguleringsplanarbeidet.  

 

Type uønsket hendelse Risikovurdering Avbøtende 
tiltak/Kommentar 

Masseras/-skred (1) 
 

Dette er ikke utsatt for 
skred/ras.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Flom (4) 
 

Deler av arealet er flomutsatt. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1  

Flom og flomveier må vurderes 
i reguleringsplanarbeidet.  

Radongass (6) Aktsomhet for radon er 
moderat til lav i dette 
området. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

TEK17 skal følges.  

Overvann (9) 
 

Vannsig, myr og mindre bekker 
må i størst mulig grad bevares.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Myr og vannsig/mindre bekker 
må skånes for utbygging i all 
hovedsak.  

Drikkevann (13) 
 

Det er ikke kommunalt VA-
anlegg i feltet, og det er derfor 
påkrevet med etablering av 
anlegg. Drikkevannsforskriften 
må følges.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

VA-plan må leveres sammen 
med reguleringsplanforslag, og 
arealformål for renseanlegg og 
vannforsyning må med i 
plankartet. Rekkefølgekrav er 
satt i bestemmelsene.  

Kulturlandskap (14) 
 

Det er inntegnet i 
kommuneplankartet en 
byggegrense på 30 meter mot 
Skinnarbutjern. Deler av 
arealet inngår i landskapsbildet 
mot Stora Le. Noe inngår i 
nedbørsfeltet for 
Haldenvassdraget, jf. vernede 
vassdrag.  
Sannsynlighet: 4 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 4 

Det må tas vesentlige hensyn 
til landskapsbildet i 
reguleringsplan. 
Landskapselementer som myr 
inkl. kantsoner, må bevares og 
settes som premiss for 
reguleringsplanarbeidet.  
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Viktige landbruksområder (15) 
 

Feltet er dekket av myr og 
skog.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Avløpsanlegg (26) 
 

Renseanlegg må etableres.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

VA-plan må utarbeides som en 
del av reguleringsplanarbeidet. 
Ledningsnettet må avmerkes i 
plankartet som 
infrastruktursone. Renseanlegg 
og drikkevannskilde må 
reguleres med arealformål i 
plankartet. Det er satt 
rekkefølgekrav i 
bestemmelsene.  

Akutt forurensning (30) 
 

Om avløp fungerer, er det 
ingen risiko. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

 

Forurensning i grunn /sjø (32) 
 

Om avløp fungerer, er det 
ingen risiko. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

 

Støy, støv og lukt fra trafikk 
(33) 

 

Det er ingen støykilder av 
vesentlig art siden fv. 21 ligger 
i en viss avstand fra feltet.  
Sannsynlighet: 4 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 4 

Feltet er stort, og ønsket 
utbygging er svært lite 
beskrevet. Det er derfor stor 
usikkerhet til utbyggingen i 
ROS-vurderingen. 
Trafikkavvikling og 
trafikksikkerhet på Otteidveien 
og i feltet må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet. En 
trafikkanalyse må utarbeides 
der antall hytter, antall 
besøkende ved 
arrangementer, antall 
arrangementer, 
parkeringsbehov, 
parkeringsløsninger, 
trafikkmengde, trafikktype, 
veistandard og tilgjengelighet 
for utrykningskjøretøy blir 
beskrevet og vurdert.  

Skog- og gressbrann (37) 
 

Stora Le og Øymarksjøen kan 
fungere som slokkevannskilde.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 
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Ulykker i av-/påkjørsler (47) 
 

Otteidveien er smal, og den er 
direkte avkjørsel fra fv. 21.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 4 

Feltet må planlegges ut fra 
framtidig veistandard på 
Otteidveien. I KU beskrives 
behov for breddeutvidelse av 
Otteidveien for å ha kapasitet 
til utbyggingen i feltet. 
Eventuell utvidelse av 
adkomstvei til to felter og/eller 
møteplasser må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet. 
Tilstrekkelig kapasitet i 
sommerhalvåret og ved 
arrangementer må tas med i 
en trafikkanalyse.  Se for øvrig 
punkt 33. Dersom ikke 
trafikksikkerhet og -avvikling 
sikres i 
reguleringsplanarbeidet, faller 
temaet i gul eller rød 
risikoklasse.  

Ulykker med gående og 
syklende (48) 
 

Otteidveien er smal. Det er 
ingen tilrettelegging for 
gående og syklende i området. 
Sannsynlighet: 4 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 8 
 

For å ta tilstrekkelig hensyn til 
gående og syklende for 
«mange» kolonihytter, bør det 
undersøkes etablering av 
separate turveger for gående 
og syklende som alternativ til 
Otteidveien. Se også punkter 
over om trafikkanalyse.  

 

4.4.4 Utvidelse av Joval Camping, FTN5 
Forslagstiller ønsker 28,5 mål i feltet kalt FTN5 nord i Marker som en utvidelse av tilgrensende 

eksisterende campingplass.  

Type uønsket hendelse Risikovurdering Avbøtende 
tiltak/Kommentar 

Masseras/-skred (1) 
 

Store deler av feltet inngår i 
hensynssone skred/ras. 
Formålet campingplass tilsier 
at det skal være ganske mange 
vegeterte flater. 
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 4 

Temaet må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet.  

Flom (4) 
 

Selv om feltet i hovedsak er 
utenfor nivå for 20 og 200-års 
flom, kan det være mindre 
bekker og annet som gjør 
temaet aktuelt.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 4 

Teamet må vurderes nærmere 
i reguleringsplanarbeidet.  
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Radongass (6) Aktsomhet for radon er usikker 
i dette området 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

TEK17 må følges.  

Overvann (9) 
 

Gode forutsetninger for god 
overvannshåndtering. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Overvann må inngå i VA-plan.  

Drikkevann (13) 
 

Dagens vannforsyning kan 
vurderes.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

Dersom dagens 
vannforsyningsanlegg brukes, 
vil det være en positiv gevinst 
og lett å innarbeide i VA-plan. 
Drikkevannsforskriften må 
følges. Rekkefølgekrav er satt i 
bestemmelsene.  

Kulturlandskap (14) 
 

Området inngår i 
landskapsbildet langs 
hovedvannstrengen i det 
vernede vassdraget. Det inngår 
i KULA-område.  
Sannsynlighet: 3 
Konsekvens: 3 
Risikoklasse: 9 

Temaet må vurderes nærmere 
i reguleringsplanarbeidet. God 
landskapstilpasning vil være 
nødvendig. Se også omtale av 
emnet senere i ROS-analysen.  

Viktige landbruksområder (15) 
 

Noe dyrket mark inngår i 
feltet, men forslagstiller vil 
kompensere ved å etablere 
skogsbeite i et større felt 
nordøst for feltet.  
Sannsynlighet: 4 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 4 

Det må settes premiss i 
reguleringsplanbestemmelsene 
for reguleringsplan om beite, 
evt. også innlemme det nye 
beitet i 
reguleringsplanområdet, for å 
sikre tilrettelegging og bruk av 
skogsbeitet.  

Avløpsanlegg (26) 
 

Eksisterende avløpsanlegg kan 
brukes evt. etableres nytt.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

VA-plan må utarbeides. Formål 
må innarbeides i 
reguleringsplankartet. 
Rekkefølgekrav er satt i 
bestemmelsene.  

Akutt forurensning (30) 
 

Om avløpsanlegg fungerer, 
finnes ikke akutt forurensning.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

 

Forurensning i grunn /sjø (32) 
 

Som i punktet over. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Støy, støv og lukt fra trafikk 
(33) 

 

Trafikk fra fv. 125 passerer 
campingplassen, men 
trafikkmengden er relativt lav.  
Sannsynlighet: 1 
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Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Skog- og gressbrann (37) 
 

Slokkevann finnes i 
Rødenessjøen.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Ulykker i av-/påkjørsler (47) 
 

Dagens av-/påkjørsel kan 
brukes evt. må ny etableres.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Trafikksikker adkomst må 
sikres fra fylkesveien.  

Ulykker med gående og 
syklende (48) 
 

Det er lite tilrettelegging for 
gående og syklende.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 4 

 

 

4.5.5 Hasledal, FTN4  
Forslagstiller har ønsket et areal på 846 mål, men kommunen har i sitt forslag begrenset det til 191 

mål med formål Fritids- og turistformål.  

Type uønsket hendelse Risikovurdering Avbøtende 
tiltak/Kommentar 

Masseras/-skred (1) 
 

Feltet inngår ikke i faresone for 
ras/skred.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Temaet må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet.  
 
 

Flom (4) 
 

Feltet inngår i svært liten grad i 
faresone for flom.   
Sannsynlighet: 3 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 3 

Flomveier for mindre bekker 
og flom fra Stora Le må 
vurderes nærmere i 
reguleringsplanarbeidet.  

Radongass (6) Aktsomhet for radon er 
moderat-lav i dette området 
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 2 

TEK17 skal følges.  

Overvann (9) 
 

Terrenget i feltet heller ned 
mot Stora Le.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

God overvannshåndtering må 
sikres i 
reguleringsplanarbeidet.  

Drikkevann (13) 
 

Drikkevannskvalitet skal følge 
drikkevannsforskriften. Dette 
må sees i sammenheng med 
avløpshåndtering. 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

Temaet må vurderes nærmere 
ved reguleringsplanarbeidet. 
Det må kreves VA-plan. 
Rekkefølgekrav er satt i 
bestemmelsene.  
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Kulturlandskap (14) 
 

Feltet inngår ikke i KULA-
område eller vernet vassdrag.  
Terrenget ned mot sjøen er litt 
bratt.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 4 

Kulturlandskapet langs Stora 
Le blir påvirket. Temaet må 
vurderes i 
reguleringsplanarbeidet.  

Viktige landbruksområder (15) 
 

Feltet er dekket av skog med 
middels bonitet.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Avløpsanlegg (26) 
 

Avløpsanlegg er svært viktig. 
Dette må sees i sammenheng 
med drikkevannsforskriften.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

Drikkevannsforsyning må sees i 
sammenheng med avløps-
/renseanlegg. Det bør settes 
klare krav til regulering, og det 
må reguleres areal(er) for 
vannforsyning og renseanlegg. 
Rekkefølgekrav er satt i 
bestemmelsene for 
avløpsløsninger må settes før 
brukstillatelse kan gis.  

Akutt forurensning (30) 
 

Ved etablert VA-anlegg før 
utbygging kan tas i bruk, er det 
ikke vesentlig fare for akutt 
forurensning.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

 

Forurensning i grunn /sjø (32) 
 

Ved etablert VA-anlegg før 
utbygging kan tas i bruk, er det 
ikke vesentlig fare for akutt 
forurensning.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Støy, støv og lukt fra trafikk 
(33) 

 

Det er ingen trafikk som skapet 
støy, støv eller lukt av vesentlig 
grad i eller nær feltet.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Skog- og gressbrann (37) 
 

Slokkevann finnes i Stora Le.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Ulykker i av-/påkjørsler (47) 
 

Det er ingen fare ved av-
/påkjørsler i feltet.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 
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Ulykker med gående og 
syklende (48) 
 

Det er ingen etablert 
tilrettelegging. Ingen trafikk i 
området i dag. Lav hastighet.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

 

4.5 LNF-områder  
 

4.5.1 LNF-område med spredt bebyggelse – Spredt bebyggelse Klund, LNF-b11 
Forslagstiller ønsker 79 mål i et felt på østsiden av Rødenessjøen. Forslagstiller har ikke spesifisert 

antall boliger og hytter i feltet. Dersom det blir mer enn tre boliger eller mer enn to hytter, skal 

området reguleres. Det anbefales i ROS-analysen at det i tillegg settes krav om at feltet skal reguleres 

dersom boliger og hytter inngår i flomsone og/eller arealer med aktsomhet for ras/skred.  

 

Det er en svakhet i vurderingsgrunnlaget at antall boliger og fritidsboliger ikke er spesifisert, og det 

anbefales at dette fastsettes som et maksimumsantall på kommuneplannivå.  

 

Type uønsket hendelse Risikovurdering Avbøtende tiltak/Kommentar 
Masseras/-skred (1) 
 

Feltet er delvis i areal med 
aktsomhet ras/skred.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 2 

Temaet må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet.  

Flom (4) 
 

Feltet inngår delvis i flomsone 
for Rødenessjøen.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 2 

Flom og flomveier må vurderes i 
reguleringsplanarbeidet.  

Radongass (6) Aktsomhet for radon er 
lav/moderat/usikker i dette 
området 
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

TEK17 skal følges.  

Overvann (9) 
 

Forholdene ligger godt til 
rette for god 
overvannshåndtering.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Overvann må inn i VA-plan.  

Drikkevann (13) 
 

Drikkevannsforskriften skal 
følges.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Etablering eller tilkobling må 
sikres til vannforsyning. VA-plan 
må foreligge ved byggesak og 
regulering.  

Kulturlandskap (14) 
 

Feltet inngår i 100-meters 
beltet langs 
hovedvannstrengen i det 

Landskapshensyn må foretas i 
regulering og byggesak.  
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vernede vassdraget. Det 
inngår i KULA-område. Klund 
kirke med kirkegård inngår i 
nære omgivelser ved 
vassdraget.  
Sannsynlighet: 3 
Konsekvens: 3 
Risikoklasse: 9 

Det forutsettes at det inngås 
enighet med overordnede 
myndigheter om byggegrense i 
KPL-A, jf. omtale av emnet senere 
i ROS-analysen.  
 

Viktige landbruksområder 
(15) 

 

Feltet dekkes ikke av dyrket 
mark.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Avløpsanlegg (26) 
 

Boliger i området er ikke 
tilknyttet trykk-VA-anlegg. 
Avløpsanlegg må sikres.  
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 2 

VA-plan må foreligge ved 
byggesak og regulering. 
Rekkefølgekrav er satt i 
bestemmelsene.  

Akutt forurensning (30) 
 

Om VA fungerer, er det ikke 
fare.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 2 
Risikoklasse: 2 

 

Forurensning i grunn /sjø 
(32) 

 

Om VA fungerer, er det ikke 
fare.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Støy, støv og lukt fra trafikk 
(33) 

 

Selv om grenseverdiene T-
1442/2016 ikke overstiges, 
kan trafikk være til sjenanse.  
Sannsynlighet: 4 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 4 

Det anbefales å ta hensyn til 
trafikkstøy ved plassering av 
tomter, boliger, uteoppholdsareal 
og stille rom. 

Skog- og gressbrann (37) 
 

Rødenessjøen er kilde for 
slokkevann. Feltet ligger ca. 7 
km nord for Ørje.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

 

Ulykker i av-/påkjørsler (47) 
 

Av-/påkjørsel må være ut til 
fv. 21 enten som ny eller 
bruke eksisterende av-
/påkjørsel til kirken eller 
annet.  
Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 1 

Temaet må vurderes nærmere i 
bygegsak/regulering.  
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Ulykker med gående og 
syklende (48) 
 

Det er ingen tilrettelegging 
for gående og syklende i 
området.  
Sannsynlighet: 4 
Konsekvens: 1 
Risikoklasse: 4 

Temaet må vurderes nærmere i 
reguleringsplanarbeidet/byggesak.  

 

5. TEMATISK VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET  

5.1 Masseras/-skred 
Faresone ras- og skredfare er avgrenset som hensynssone i plankartet, og det er satt bestemmelser 

om at ras og skred «i utgangspunktet» må vurderes i disse faresonene før eventuell utbygging. 

Formuleringen «i utgangspunktet» må bort. Skred/ras må alltid vurderes i faresonen, og endret klima 

i nåtid og framtid understreker behovet for å unngå ødeleggelse av samfunnsverdier og redusert 

beredskap og sikkerhet. Marker har arealer med denne type risiko spredt. Det er en svakhet at det 

ikke fremgår godt av plankartet hvor disse faresonene er. Det anbefales at det utarbeides temakart 

for dette temaet slik at det blir lettere for allmenheten og relevante aktører å se hvor disse 

hensynssonene er. I vedlegg 3 er det gitt kartoversikt over løsmassefordelingen i Marker kommune, 

og disse viser betydelig med avsetninger knyttet til breer, fjorder/hav og marine avsetninger.  

 

Sannsynlighet: Sannsynlig  

Konsekvens: Alvorlig 

Risiko: 9 rød sone  

 

5.2 Flom 
Aktsomhetsområde for flom langs Rødenessjøen er ved 120-125 m.o.h., og det er innarbeidet som 

hensynssone i plankart og bestemmelser. Det samme gjelder for Øymarkssjøen, Stora Le og 

bekker/elver. Bestemmelsene må endres ved at «i utgangspunktet» tas ut på lik måte som for 

faresone skred/ras. Endret klima i nåtid og framtid understreker at det må settes økte krav for å 

unngå ødeleggelse av samfunnsverdier og redusert sikkerhet og beredskap.  

 

Det er en svakhet at det ikke fremgår tydelig av plankartet hvor faresone flom er. Det anbefales at 

det utarbeides temakart kun for hensynssone flom slik at det blir lettere for allmenheten og 

relevante å se hvor disse sonene er. Et plankart med flere hensynssoner over hverandre blir et lite 

pedagogisk plankart, og det blir et dårlig styringsverktøy i forhold til samfunnssikkerhet.  

 

Selv om flomsoner er innarbeidet i plankartet for kommuneplanens arealdel, kan det være behov for 

flomutredning ved regulering og byggesak. Det gjelder spesielt der sikkerhetsklasse F2 berøres, og 

det kan være lokale forhold som bekker eller tekniske installasjoner, som skaper behov for 

flomutredning. Flomutredning kan være en del av utredning av overvann, og flomutredningene må ta 

høyde for framtidig 200-års flom med klimapåslag og sikkerhetsmargin. Med et annerledes framtidig 

klima som følge av menneskeskapt drivhuseffekt, vil erfaringstall fra tidligere hendelser og statistikk 

ikke være tilstrekkelig. Flom i forhold til overvannshåndtering er kommentert under kapittel 3.7 og 

4.1.1.  

 

Sannsynlighet: Sannsynlig 

Konsekvens: Alvorlig  
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Risiko: 9 rød sone 

 

5.3 Radongass 
Norges Geologiske Undersøkelser, NGU, har utarbeidet aktsomhetsområder for radongass fra 

grunnen. Utsnittet for Marker gitt i vedlegg 2, viser høy aktsomhet i deler av kommunen, f.eks. 

Mosebyneset. Videre er det områder med usikker status og områder med lavt/moderat 

aktsomhetsnivå.  

 

Radongass inngår i teknisk forskrift, TEK17, og det må vurderes for det enkelte felt i detaljplanlegging 

og byggesak. Teknisk forskrift fanger opp hensynet til radon, og sannsynlighet og konsekvens blir 

derfor lavere. I planleggingen må radon fanges opp og hensyntas ved plassering av tomter og 

bygninger samt lekearealer.   

 

Sannsynlighet: Svært sannsynlig 

Konsekvens: Ufarlig 

Risiko: 4 Gul sone  

 

5.4 Drikkevann 
Rødenessjøen er kommunens hoved-drikkevannskilde, men det er en viss fare for eutrofiering 

sommerstid. I tillegg finnes private brønner og andre private anlegg, men kommunen har ikke 

kartfestet disse. Det er positivt at det er hensynssone for drikkevann over Rødenessjøen i plankartet. 

Det anbefales at det utarbeides temakart for hvert av temaene drikkevannsforsyning, flom, ras- og 

skredfare, kulturmiljø, landskap, natur og friluftsliv for å sikre lesbarheten i kart og for planlegging.    

 

Drikkevann må sees i sammenheng med forurensning og kvalitetskravene i drikkevannsforskriften, 

både ordinær drikkevannskilde og reservevannforsyningen. Ca. 33% av avløpsanlegg i spredt 

bebyggelse tilfredsstiller utslippskravene, i flg. kommunen. Det er derfor i flere områder med private 

anlegg et faremoment med forurensning, enten akutt eller gjennom tid. Faremomenter ved 

fortetting av fritidsbebyggelse eller annen type bebyggelse med lekkasje i avløp og ikke-

godkjennbare avløpsløsninger, er at drikkevann kan bli forurenset. Kommunen gjorde en 

gjennomgang og kartlegging av private vannforsyningsanlegg og avløpsløsninger i 2016, og eldre rør 

som lekker er faremoment. Det må derfor kreves VA-plan ved regulering, og en slik framgangsmåte 

vil bedre sikre krav og hensyn gitt av naturmangfoldloven, drikkevannsforskriften og 

forurensningsloven. VA-plan må godkjennes av fagkyndig i kommunen for å være gyldig. En VA-plan 

vil også kunne påvirke plassering av tomter og renseanlegg m.m. i et planområde, og dette er viktig å 

inkludere i reguleringsplan. Det vil sikre en bedre oppfølging og forvaltning fra kommunens side mht. 

vann og avløp.   

 

Det må kreves VA-plan ved reguleringsplanlegging av all type ny bebyggelse, inkludert fortetting eller 

annen type omregulering, se også omtale i kapittel 3.7. Dersom godkjent VA-plan ikke foreligger for 

et tidligere regulert område, må det leveres sammen med byggesøknad.  

 

Samlet sett er det behov for innsats i tråd med en hovedplan for VA og bestemmelsene i forslag til 

kommuneplanens arealdel. Disse momentene gjør at det hele tiden ved byggesak, regulering og 

løpende vurdering innen sektor VA vil være behov for å se på tiltak og tilpasninger som ivaretar 

hensynet til drikkevannsforsyning.  
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Når utbygging skjer i tråd med godkjent VA-plan, vil risikoklassen kunne bli grønn. Der Ørje vannverk 

kan dekke et felt, vil risikoklassen kunne bli grønn.  

 

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig  

Konsekvens: Litt kritisk 

Risiko: 4 Grønn sone 

 

5.5 Kulturlandskap 
Vedlegg 1 KART OVER KULTURHISTORISKE LANDSKAP AV NASJONAL INTERESSE I ØSTFOLD viser i tre 

kartfigurer områder av spesiell interesse for kulturlandskap i Marker. Disse arealene er i stor grad 

langs hele hovedstrengen av Halden-vassdraget utenfor dagens bebyggelse i Ørje, og det er stedvis 

med arealer utenfor selve hovedvannstrengen på land. Det er lagt retningslinjer til bestemmelsene 

der Retningslinjer for kulturhistorisk landskap (KULA) inngår.  

 

I bestemmelse 2.11 er generelle hensyn til kulturminner og -miljø beskrevet.  

 

Siden Haldenvassdraget er et vernet vassdrag, er kommunen pliktig å til å vektlegge hensynet til 

landskap, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk og kulturmiljø/-minner langs Haldenvassdraget i tråd med de 

statlige planretningslinjene for vernede vassdrag. Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag må 

derfor nevnes i bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Byggegrensen i plankartet langs 

hovedvannstrengen for Haldenvassdraget virker noe tilfeldig avtegnet, og den er ikke i samsvar med 

temakart for KULA-områdene eller byggegrenser nevnt i Rikspolitiske retningslinjer for vernede 

vassdrag. Ifølge denne planretningslinjen skal kommunen i og ved vernede vassdrag legge nevnte 

statlige planretningslinje til grunn i sin utvikling av arealbruk. Det er viktig å synliggjøre dette i 

bestemmelsene, f.eks. bestemmelse 2.9 a) som gjelder byggegrenser. Det anbefales at det brukes en 

bestemmelse om 75-100 meter fra strandlinjen generelt, og det kan i reguleringsplan vurderes 

nærmere.  

 

Bruk av en noe tilfeldig byggegrense i plankartet og flere typer hensynssoner / temakart gir ikke den 

entydighet som skal til for å sikre tilstrekkelig styring. Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 

gjelder i vassdragsbeltet og et område på inntil 100 meter fra strandlinjen og innover land samt 

andre deler av nedbørsfeltet som har betydning for vassdragets verneverdi. Retningslinjen åpner for 

differensiering av byggeforbudsgrensen mot sjø i forhold til grad av bebyggelse.  

 

Hensyn til kulturlandskap, kulturminner og -miljø anses nesten å være tilstrekkelig ivaretatt, men det 

er vanskelig å se av plankartet hvor hensynssone for kulturmiljø er. Det er svært viktig at plankartet 

er lesbart. Slik det fremstår er flere hensynssoner, av og til med samme skravur, lagt oppå hverandre. 

Temakart må utarbeides som støtter et mindre lesbart kommuneplankart. En byggegrense mot 

vassdrag må være entydig og logisk.  

 

Noen av feltene beskrevet i kapittel 4 har klar konfliktgrad med vernehensynet langs vassdrag og 

kulturlandskap. For noen av feltene kan imidlertid tilstrekkelig byggegrense mot sjø og avsetting av 

grøntbelte langs sjø i kommuneplankartet, styrke hensynet til temaet og senke risikoklassen. Det 

anbefales at kommunen inngår enighet med overordnet myndighet for å oppnå balansering av 

temaet i kommuneplanens arealdel.  

 

Sannsynlighet: Svært sannsynlig 

Konsekvens: En viss fare/kritisk 



51 
 

Risiko: 8 Rød sone 

 

5.6 Viktige landbruksområder 
Med viktige landbruksområder er her vektlagt dyrket mark, spesielt arealer med korn. Marker 

kommune har en null-visjon i forhold til tap av dyrket mark som innebærer at dyrket mark skal 

beskyttes mot utbygging.  

 

Det er viktig at dyrket mark bevares, og det anbefales derfor å utelate dyrket mark i ytterkant av 

sentrumsavgrensningen for Ørje mot sentrumsavgrensningen ytre grense, der arealene ikke inngår i 

et foreslått utbyggingsformål.  Dette gjelder f.eks. i sørøst.  

 

Videre bevares større viktige landbruksområder i Marker med det gjeldende forslaget. Avgangen av 

dyrket mark er svært begrenset. Noe areal i sørvestlige del av Ørje tas ut som boligformål i ny 

kommuneplans arealdel, hvilket er svært positivt. Videre innebærer ny omregulering av feltet 

Krogstad bevaring av mer dyrket mark.  

 

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig 

Konsekvens: En viss fare/kritisk 

Risiko: 4 Grønn sone 

 

5.7 Overvann og avløpsanlegg 
Temaene omfatter i tillegg til avløp, også temaene overvann og store nedbørsmengder. Det er to 

offentlige renseanlegg i Marker; ved Grensen renseanlegg ved tollstasjonen på riksgrensen ved E18 

og Bommen renseanlegg i Ørje ved Ørjeelva. Det er videre noe manglende oversikt over private 

renseanlegg og hva slags type de er i Marker. Det gjelder også for fritidsbebyggelse i kommunen 

 

Private brønner og svartvannsløsninger kan være løsninger i strid med drikkevannsforskriften. Ved 

fortetting blir dette et svært aktuelt tema ved at avløpsvann kan ta nye veier og havne i drikkevannet 

og/eller grunnvannet.  

 

Det er en målsetting at renseanlegg ikke skal belastes med overvann, men dagens situasjon er at en 

stor del av ledningsnettet ikke har spillvann og overvann separert. Levetid for ledningsnettet er 

anslått fra 50-100 år. Det eldste ledningsnettet er fra 1930-årene, og det legges i kommunens 

administrasjon opp til en viss utskifting av ledningsnettet per år. I 2020 er det registrert ca. 400 

private avløpsanlegg i Marker kommune. Eldre avløpsanlegg kan gi dårligere renseeffekt som ikke 

tilfredsstiller dagens krav. Det er lekkasje ut av avløpsnettet, spesielt eldre betongrør og tegl 

installert fra før ca. 1975. Innlekkasje fra overvann/fremmedvann er betydelig i lange 

regnværsperioder.  

 

Kommunen har begrenset rest-kapasitet i det kommunale renseanlegget på Ørje, og det er en 

målsetting at Bommen renseanlegg skal overholde rensekrav i gjeldende utslippstillatelse. Det er 

ønskelig at kapasiteten kan økes, og Marker kommune ser for seg at kapasiteten tidligst kan økes i 

2023. Rensekapasiteten i dagens renseanlegg er i perioder oversteget, og det ligger i flomsone 

Ørjeelva, dvs. hovedvannstrengen i Haldenvassdraget. Ved flom er rensekapasiteten oversteget, og 

det er da høyere sannsynlighet for at urenset materiale kommer ut i Ørjeelva.  

 

Det er derfor essensielt å kreve VA-plan og VA-utredning ved innsending av forslag til reguleringsplan 

for alle typer utbyggingsformål der VA inngår. VA-løsninger inkl. ledningsnett kan påvirke kostnader 
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ved utbygging og fysiske inngrep i natur, og det kan derfor påvirke realisering /evt. gjennomføring av 

utbyggingen. Dette har kommunen et ansvar for å vurdere tidlig i planprosessen, og VA-plan ved 

regulering vil være med å håndheve plan- og bygningsloven på riktig måte. Utredning av kapasitet og 

behov i form av ekvivalenter i ny og eksisterende VA- anlegg inkl. ledninger, og fysisk lokalisering av 

hvordan VA-anlegg skal ligge i den enkelte reguleringsplan er derfor viktig. Dette må sikres i 

reguleringsplan. Det er også mulig å vise ledningsnettet i plankartet med hensynssone 

Infrastruktursone etter pbl §11-8 bokstav b) Sone med særlige krav til infrastruktur med angivelse av 

type infrastruktur. Til sonene for VA-anlegg kan det knyttes rekkefølgekrav til ledningsnettet og Va-

anlegg i reguleringsbestemmelsene, og det er viktig for oppfølging av hensyn til forurensning og 

drikkevann. Prinsippet om fordrøyning av overvann lokalt bør følges.  

 

Selv om kapasiteten ved Bommen renseanlegg blir utbygd, er det en stor fordel for kommunen å 

kreve VA-planer og utredning av VA i reguleringsplanprosesser og byggesak. En VA-utredning kan 

kombineres med utredning av flom og flomveier, hvilket kan påvirke overvannsnettet.  

 

Kapasitet for overvannsnettet kan også ha betydning ved flom. Metning i overvannsnettet kan føre til 

forstoppelse og dannelse av dammer oppstrøms. Endringer i naturlig infiltrasjon og flytveier for 

overvann er derfor positivt å vurdere ved utarbeidelse av reguleringsplaner. Et framtidig klima vil 

innebære større nedbørsmengder og mer styrtregn. Riktig dimensjonering av overvannsnettet er 

viktig, og lokal håndtering skal være hovedprinsippet. Dimensjonering av ledningsnettet må tilpasses 

beregnede flomveier og flomnivåer med klimapåslag, se omtale i underkapittel 4.1.1 om 

hensynssone fare for flom.  

 

Krav om vann- og avløpsplan ved innsending av reguleringsplanforslag er innarbeidet i punkt 2.8 i 

bestemmelsene, hvilket er svært positivt. Både bestemmelse 2.5.1 og 2.8 støtter opp under en bedre 

overvanns-, drikkevanns- og avløpshåndtering. Det må settes inn krav om innsending av VA-plan i pdf 

og sosi ved innsending av forslag av reguleringsplan. Dette gjelder både boligbebyggelse, 

fritidsbebyggelse og alle typer nærings-/industri-/handelsbebyggelse. Det gjelder også ved endring av 

reguleringsplan. Det må til en VA-plan utredes hvilken drikkevannskilde og avløpsanlegg som skal 

benyttes. Det må avgrenses egne formål i reguleringsplan til evt. renseanlegg og vannforsyning. For 

videre beskrivelse se vurdering av hvert felt med hensyn til drikkevann og avløp.  

 

Forutsetningene for at overvann og avløpsanlegg blir ivaretatt med forslag til kommuneplanens 

arealdel, er relativt gode. Eksisterende anlegg kombinert med ny bebyggelse og følgene av 

klimaendringer kan skape til utfordringer og overbelastning. Mange av anleggene er små og berører 

få mennesker og begrenset samfunnsinteresse. Selv om emnene havner i en gul risikosone, er det en 

stor fordel at det ikke vil omfatte en stor befolkning eller store geografiske områder, forutsatt at 

renseanleggskapasiteten blir tilstrekkelig etter en utbygging i Ørje og at en slik utbygging hensyntar 

flom i tilstrekkelig grad.  

 

Ved fortetting og annen utbygging vil oppgradering og utskifting avløpsanlegg kunne bli nødvendig. 

Dette gjelder f.eks. hyttebebyggelse. Det er derfor en stor fordel og nødvendig at kommunen krever 

VA-planer ved regulering og byggesak.  

 

Traseene for ledningsnett for VA, renseanlegg og vannforsyningskilde må ved fortetting i 

eksisterende hyttefelt reguleres in i plankartet og tilhørende bestemmelser. Ved øvrig regulering må 

minimum renseanlegg og vannforsyningskilder reguleres som egne arealformål, og det vil være en 

fordel å regulere inn traseene for ledningsnett som tekniske infrastruktursoner.  
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Når utbygging skjer i tråd med godkjent VA-plan, vil risikoklassen kunne bli grønn. 

 

Avløpsanlegg:  

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig 

Konsekvens: Alvorlig 

Risiko: 6 Gul sone  

 

Overvann:  

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig 

Konsekvens: Ubetydelig farlig/Ufarlig 

Risiko: 2 Grønn sone  

 

5.8 Akutt forurensning 
Akutt forurensning kan oppstå når kapasiteten ved renseanlegget i Ørje, overstiges. Da vil urenset 

materiale fra renseanlegget, passere ut i Ørjeelva. Renseanlegget i Ørje inngår dessuten i flomsone 

langs Ørjeelva, og det er vanskeligere å rense i flomperioder.  

 

Avløp er et viktig tema ved utarbeidelse av reguleringsplaner i forbindelse med akutt forurensning, 

spesielt i områder med privat drikkevannsforsyning og fra Bommen renseanlegg. Videre er det viktig 

at utslippstillatelser for industri og næring overholdes.  

 

Videre er det en fare ved transport på fv. 21 og E18 ved trafikkulykker der toksisk/lite nedbrytbart og 

brann- og eksplosjonsfarlig materiale kommer ut av kjøretøy.   

 

Konsekvensene er generelt små i omfang.  

 

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig  

Konsekvens: En viss fare/Kritisk  

Risiko: 4 Gul sone  

 

5.9 Forurensning i grunn /sjø 
Forurensning av Haldenvassdraget og til grunn kan komme fra renseanlegget i Ørje, andre 

avløp/renseanlegg, som avrenning fra jordbruket og som utslipp fra industri/næring o.l. Det er svært 

positivt at kapasiteten for renseanlegg i Ørje skal økes.  

 

Det er viktig at forurenset grunn behandles som avfall, jf. avfallsforskriften. Dette må også sikres ved 

reguleringsplanlegging.  

 

I bestemmelsene 2.5.2 er det oppgitt en tilkoblingsplikt for fritidsbebyggelse og kostnadsfordeling, 

hvilket bidrar til en forutsigbarhet. 

 

Som beskrevet i kapittel 3.7 er avløp og renseanlegg en vesentlig risikofaktor for forurensning av 

grunn og sjø. Det må derfor være en nøye oppfølging fra kommunen for å sikre drikkevannskvalitet i 

tråd med drikkevannsforskriften. Kommunen ønsker å ha en oversikt over vannforsyningen i spredt 

bebyggelse, og krav om VA-planer vil bidra til dette, f.eks. fritidsbebyggelse. VA-plan og VA-utredning 

må derfor kreves ved innsending av forslag til reguleringsplan. For tidligere vedtatte 
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reguleringsplaner bør VA-plan kreves ved byggesøknad. Utbygging skal ikke skje før tilstrekkelig VA-

anlegg er etablert.  

 

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig 

Konsekvens: En viss fare/Kritisk 

Risiko: 4 Grønn sone  

 

5.10 Støy, støv og lukt fra trafikk 
Trafikk på E18 er en vesentlig støykilde. Det samme gjelder trafikk på deler av fv. 21. Det må ved 

reguleringsplanlegging utredes om støynivå overholder kravene gitt i retningslinje T-1442/2016. Det 

må videre kreves støyutredning der det er mistanke om at støynivåene er for høye. Tiltak må gjøres i 

tråd med retningslinjen slik at grenseverdiene overholdes. Fra trafikk på E18 og fylkesvei 21 kan det 

også forekomme støv og lukt uten at det normalt utgjør en helsefare.  

 

Det er i bestemmelse 2.10 e) satt krav om at støy skal hensyntas i tråd med gjeldende retningslinje 

for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2016 eller til enhver tid gjeldende retningslinje 

for støy. Dette er positivt for spesielt boligplanleggingen i Marker selv om lite anses støyutsatt 

generelt. Emnet har lav sannsynlighet siden det er innarbeidet i tilstrekkelig grad i bestemmelsene.  

 

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig 

Konsekvens: En viss fare/Kritisk 

Risiko: 4 Grønn sone 

 

5.11 Skog- og gressbrann 
Marker kommune har store områder med skog. Branntårnet på Linnekleppen har vært bemannet 

juni, juli og august. Videre er det tips og annet som bidrar til en samlet brannovervåking. Det er 

brannstasjon i Ørje. Videre er det kommunikasjon med nabokommunene om branntilfeller og 

beredskap.  

 

De store skogarealene, ca. 75-80% av landarealene, kombinert med spredt fritids- og boligbebyggelse 

skaper risiko for brann, spesielt i varme og tørre somre, tidlig høst og sen vår. Med økte 

temperaturer som følge av klimaendringene, er slokkevann og tilgjengelighet for utrykningskjøretøy 

viktig ved reguleringsplanlegging og må belyses i reguleringsarbeidet.  

 

Tilgang til og plan for kilde for slokkevann må innarbeides i kommuneplanens arealdel 

bestemmelsene som et krav til reguleringsplaner i punkt 2.8, og det bør innarbeides i kommunens 

beredskapsplaner.  

 

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig 

Konsekvens: Alvorlig 

Risiko: 6 Gul sone 

 

5.12 Ulykker i av-/påkjørsler 
Ny utbygging av E18 gir mer trafikksikre løsninger på/ved E18. Videre er det vesentlig trafikk og en 

regional målsetting å sikre fv. 21 for transport. Inn- og utkjøring til/fra fv. 21 er derfor viktig å vurdere 

ved regulering og byggesaksbehandling. Nødvendige tiltak og hensyn må innarbeides ved regulering, 

og plassering av avkjørsler må skje på egnede strekninger for god sikt.  
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Sannsynlighet: Mindre sannsynlig 

Konsekvens: En viss fare/Kritisk 

Risiko: 4 Grønn sone 

 

5.13 Ulykker med gående og syklende 
Fylkesvei 21 er utenom Ørje, en vei uten tilrettelegging for gående og syklende. Vegbredde, fart og 

trafikkmengde samt andel godstransport, tilsier at det på strekninger med fartsgrense >60 km/t er 

risiko for gående og syklende.  

 

I planlegging er det viktig å prioritere tiltak for gående og syklende som ivaretar tilstrekkelig 

trafikksikkerhet, inkl. for eldre, barn og unge. Plassering av boligfelt uten god forbindelse for gående 

og syklende til offentlige funksjoner og private tjenestetilbud eller stopp/holdeplass for 

kollektivtrafikk bør derfor ikke prioriteres.  

 

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig 

Konsekvens: En viss fare/Kritisk 

Risiko: 4 Grønn sone 

 

6. KONKLUSJON OG OPPSUMMERING 

I ROS-analysen for hvert tema er det ulike forhold som utgjør større risiko enn andre temaer, tabell 3. 

Avløpsanlegg havner i risikomatrisen i risikoklasse 12, men dersom anbefalingene i denne rapporten 

følges, vil det kunne havne i grønn risikoklasse. Masseras/skred og flom havner i risikoklasse 9 rød 

sone. Kulturlandskap havner i risikoklasse 8 rød sone. Dersom anbefalingene i rapporten følges i disse 

temaene, vil det generelt havne i risikoklasse gul/grønn sone og videre hensyn kan ivaretas i 

reguleringsplanleggingen.  

 

Tabell 3. Risikomatrise 

 KONSEKVENS 

SANNSYNLIGHET Ubetydelig/Ufarlig 
(1) 

En viss fare/kritisk 
(2) 

Alvorlig (3) Svært alvorlig/ 
katastrofal (4) 

Svært sannsynlig 
(4) 

Radongass Kulturlandskap1 

 

  

Sannsynlig (3)   Masseras/skred1 

Flom1 

 

Mindre 
sannsynlig (2) 

Overvann Viktige 
landbruksområder 
Drikkevann 
Akutt forurensning 
Forurensning i 
grunn/sjø 
Støy, støv og lukt 
fra trafikk 
Ulykker i av-
/påkjørsler 

Avløpsanlegg 

Skog- og 
gressbrann 
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Ulykker med 
gående og 
syklende 

Ikke/lite 
sannsynlig (1) 

    

1Ved oppfølging av ROS-analysen vil det at avbøtende tiltak følges, gjøre disse temaene i gul/grønn 

sone. Hensyn må følges opp i reguleringsplan for det enkelte utbyggingsfelt.  

 

Radongass, avløpsanlegg, skog- og gressbrann havner alle i gul risikosone. For radongass gjelder at 

TEK17 må følges, hvilket gjør at det fort går over i grønn risikoklasse når den følges. Skog- og 

gressbrann er også et ganske komplekst emne, og det er mye skog i Marker og omkringliggende 

områder. Kort distanse til tjern, sjø og elver gjør at slokkevann generelt er lett tilgjengelig. Jo mer 

spredt bebyggelse, jo mer risiko blir det. Slokkevann må derfor bli et tema i reguleringsplanleggingen. 

Avløpsanlegg gir fortsatt en viss risiko grunnet eldre rør m.m., men bestemmelsene i punkt 2.8 sikrer 

videre oppfølgning godt.   

 

Avbøtende tiltak: 

For å sikre entydighet for hensynssonene i bestemmelsene 1.2 og 1.3 anbefales det å ta ut 

formuleringen i bestemmelsene om vurdering «i utgangspunktet». Formuleringen «i 

utgangspunktet» skaper tvil i fht. sikkerhet, beredskap og teknisk forskrift. I faresonene må alltid 

temaet de gjelder for, vurderes faglig før utbygging kan tillates. En vurdering er ikke nødvendigvis det 

samme som en betydelig fagutredning, men det kan i noen tilfeller også være et notat utarbeidet av 

fagkyndig som i tilstrekkelig grad svarer på flom og skred/ras-fare. Både flom og ras-/skredfare er 

klimapåvirket, og det er viktig at en faglig vurdering gjøres i aktsomhetsområdene.  

 

Kommuneplankartet må forbedres for å sikre tilstrekkelig lesbarhet og oversikt samt styrke 

kommuneplankartet som styringsverktøy. Et kommuneplankart som ikke er lesbart, er ikke et godt 

styringsverktøy og det er ikke i samsvar med plan- og bygningslovens hensikt med kommuneplanens 

arealdel. Flere av sonene har lik skravur, og det er derfor umulig/svært vanskelig å skille mellom dem 

i plankartet. Dessuten er flere soner lagt oppå hverandre slik at totale lesbarheten av disse sonene i 

kartet er svært vanskelig.  Ved å ha temakart for hvert emne som vedlegg til kommuneplankartet, vil 

lesbarheten øke vesentlig. Det må derfor utarbeides temakart for hvert av de åtte hensynssonene for 

drikkevann, flom, ras- og skredfare, høyspenningsanlegg, kulturmiljø, landskap, natur og friluftsliv, 

samt for bestemmelsesområdene for regulerte områder, for å sikre lesbarheten i kart. I hvert 

temakart må arealformålene i kommuneplankartet ligge under. 

 

Båndleggingssone – gjeldende reguleringsplan skal gjelde – bør ut av kommuneplankartet. Det er 

tilstrekkelig og godt sikret at punkt 2.1 i bestemmelsene inneholder en opplisting av hvilke 

reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde. Videre kan gjeldende reguleringsplaner inngå i et 

temakart.  

 

Flere forhold er avdekket i ROS-analysen for hvert felt.  

 

I flere av forslagene med over 100 mål areal er det noe usikkerhet om omfanget av ønsket utbygging, 

hvilket gir noe usikkerhet i ROS-analysen. I noen felt er det naturlig med større krav til hensyntagen 

til f.eks. utbygging langs vassdrag, jf. kulturlandskap.  
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Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag bør inn i planbestemmelsene i kommuneplanens 

arealdel. Det anbefales videre at det settes en generell byggeforbudssone på ca. 75-100 meter 

utenfor Ørje langs Haldenvassdragets hovedvannstreng, og det kan da tilføyes at i 

reguleringsplanarbeidet for hvert utbyggingsfelt kan byggegrensen vurderes kortere eller lengre. 

Med en slik byggeforbudssone vil hensyn til landskapsbilde langs det vernede vassdraget bli vesentlig 

bedre ivaretatt. Dette kan avklares med overordnede myndigheter som en del av høring/offentlig 

ettersyn.  
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VEDLEGG 1: KART OVER KULTURHISTORISKE LANDSKAP AV NASJONAL INTERESSE I ØSTFOLD 

 

 

Kartet viser Riksantikvarens vurdering av avgrensning av kulturhistoriske landskap av nasjonal 

interesse i Østfold. Kilde: Rapport Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold, 

Riksantikvaren 2015.  
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Utsnitt av Haldenvassdragets nordlige del med avgrensning av kulturhistoriske landskap av nasjonal 

interesse. Kilde: Rapport Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold, Riksantikvaren 

2015.  
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Utsnitt av Haldenvassdragets sørlige del med avgrensning av kulturhistoriske landskap av nasjonal 

interesse. Kilde: Rapport Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold, Riksantikvaren 

2015.  
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VEDLEGG 2: TEMAKART AKTSOMHET FOR RADONGASS 

 

 

Aktsomhetsområder for radongass i Marker viser områder med høy og lav/moderat aktsomhet og 

usikker status. Kilde: NGU.  
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VEDLEGG 3: TEMAKART LØSMASSER 

a. SØNDRE DEL AV MARKER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt over løsmasser i søndre del av Marker kommune. Kilde: NGU.  
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b. NORDRE DEL AV MARKER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversikt over løsmasser i nordre del av Marker kommune. Kilde: NGU.  


