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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler:  
Dato:   
Saksmappe:  13/86 
 

 

 

Godkjenning av protokoll  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/13 Plan- og miljøutvalget 26.02.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte i Plan- og miljøutvalget 22.01.12 godkjennes.



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler:  
Dato:   
Saksmappe:  13/86 
 

 

 

Delegerte saker  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/13 Plan- og miljøutvalget 26.02.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Delegerte vedtak på vedlagte liste tas til etterretning. 
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Delegerte vedtak 
 

Dato: 01.01.2013 - 19.02.2013  Utvalg: PM Plan- og miljøutvalget 
 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 
 Navn   Resultat 
 Innhold    
 
 
12/815 16.01.2013 DS  4/13 RÅD/PM/FINLIN GBNR 58/2 
Per Østby  
Tilatelse til oppføring av gårdsverksted og landbruksgarasje. Gnr 58 bnr 2 - Glundberg. 
 
 
12/807 16.01.2013 DS  5/13 RÅD/PM/FINLIN GBNR 94/ 
Tom Erik Skjolden  
Tildeling av tomt nr. 38 på Krogstadfeltet. Gnr. 94 Bnr.  
 
 
12/806 17.01.2013 DS  6/13 RÅD/PM/KJEBUR GBNR VEIARKIV - 
ARBOGENVEIEN 
Petter Aksel Buer  
Tillatelse for ombygging av landbruksvei klasse 7-Årbogenveien. Gnr. 115 Bnr.1 i 
Marker Kommune.  
 
 
13/13 17.01.2013 DS  7/13 RÅD/PM/KJEBUR GBNR VEIARKIV- 
LUNDSETERVEIEN 
Kolbjørn Kværner  
Tillatelse for nybygging av landbruksvei klasse 3, helårs landbruksvei, og klasse 7, 
traktorvei - Lundseterveien. Gnr. 31 Bnr. 1 og Gnr. 34 Bnr. 6 i Marker kommune.  
 
 
12/228 18.01.2013 DS  8/13 RÅD/PM/FINLIN GBNR 86/1 
Hans P. Haneborg  
Tillatelse til oppføring av to driftsbygninger. Landbruksgarasje/redskapshus og ett 
vedskjul. Gnr 86 bnr 1 - Lie. 
 
 
12/775 22.01.2013 DS  9/13 RÅD/PM/FINLIN GBNR 119/2 
Byggkonsulent Håkon Stubberud AS  
Tillatelse til oppføring av ny driftsbygning, kyllinghus. Gnr 119 bnr 2 - Selvik. 
 
 
12/809 24.01.2013 DS  10/13 RÅD/PM/GROGAA GBNR 119/2 
Byggkonsulent Håkon Stubberud AS  
Utslippstillatelse - Gnr. 119 bnr. 2 - Kyllinghus Selvik Gård Gnr. 119 bnr. 2 
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12/776 31.01.2013 DS  11/13 RÅD/PM/FINLIN GBNR 88/1 
Byggkonsulent Håkon Stubberud  
Tillatelse til oppføring av nytt kyllinghus. Gnr 88 bnr 1 - Snesrud. 
 
 
13/39 06.02.2013 DS  12/13 RÅD/PM/FINLIN GBNR 106/1 
Jens Hålon Bjerke  
Tillatelse til oppføring av ny driftsbygning, landbruksgarasje/gårdsverksted. Gnr 106 
bnr 1 - Sandtorp Øvre. 
 
 
13/72 07.02.2013 DS  13/13 RÅD/PM/FINLIN GBNR 92/59 
BIS Maskin A/S  
Rivingstillatelse for saghus. Gnr. 92 bnr. 59 - Ørje sag og høvleri. 
 
 
07/796 15.02.2013 DS  14/13 RÅD/PM/GROGAA GBNR 19/2 
Øivind Duserud  
Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mindre avløpsanlegg - Gnr. 19 bnr. 2 - - Søndre 
Måstad 
 
 
11/800 15.02.2013 DS  15/13 RÅD/PM/GROGAA GBNR 20/20 
Øivind Duserud  
Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mindre avløpsanlegg  - Gnr. 20 bnr. 20 - Skogheim 
 
 
13/110 18.02.2013 DS  16/13 RÅD/PM/KARMOG V50  
Landbrukskontoret i Hobøl - Spydeberg - Askim  
Veterinærvakt i kommunene.  
 
 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  GBNR 94/210 
Saksbehandler: Finn Lindblad 
Dato:  19.02.2013 
Saksmappe:  08/68 
 

 

 

Klage på tilsyn fra eier av boligseksjon i vertikaldelt 
tomannsbolig. Gnr 94 bnr 210 snr 4 - Skogbrynet 15. 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/13 Plan- og miljøutvalget 26.02.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Klage datert 30.01.2013, fra Advokatfirma advokat.no AS som representant for 
Paal Jankov i Skogbrynet 15, tas delvis til følge, dette ved at tilsynet på boligen tas 
opp til endelig behandling i kommunen.  

2. Klagens innehold vedrørende kommunens henvisning til at ansvarlig foretak viser 
til avgitt dom i rettssak, tar kommunen ikke til følge. Dette er kun en angivelse av 
sakens vanskelige stilling og foretakets svar til kommunen, og ikke av betydning 
for resultatet av tilsynet. 

3. Kommunen erkjenner ikke noe erstatningsansvar i saken, foretaket har ansvaret for 
evt. utbedring og saken er en videreføring av tidligere tilsyn med pålegg som 
omfattet en feil i branncellebegrensende konstruksjon på loftet. Sikkerhet mot 
spredning av røyk har foretaket overfor kommunen angitt tilstrekklig i forhold til 
forskriftskravet, EI-30. Uenighet om ansvar for utbedring av påførte skader eller 
feil må påregnes løst som en privatrettslig sak. 

4. Kommunen sender forhåndsvarsel om pålegg og evt. senere ett pålegg i delegert 
vedtak med 3 ukers klagefrist, dette for etterfølgelse av sikkerhet ved brann i 
teknisk forskrift for boenhet i Skogbrynet 15, gnr 94 bnr 210 snr 4.            

 
 
 
Sammendrag: 
 
En klage på kommunens tilsyn fremmes for plan- og miljøutvalget med forlag om at tilsynet 
tas opp for behandling og avgjørelse i saken.    
 
Saksopplysninger: 
 
Eiendom:  Gnr 94 bnr 210 snr 4 – Skogbrynet 15, Krogstadfeltet. 
Klager/seksjonseier: Paal Jankov, Skogbrynet 15, 1870 Ørje. 
Ansvarlig foretak: J. Westlie & Sønner AS, Sletta 11, 1870 Ørje 
Tiltakshaver   Vito AS, Peder Bogensgt. 6 A, 3238 Sandefjord. 
Hjemmelshaver: Tyrolerhus Invest AS, Postboks 101, 3201 Sandefjord. 
 
Kommunen har til behandling ett ikke avsluttet tilsyn fra 13.03. 2008. En vertikaldelt 
tomannsbolig godkjent oppført 15.06.2004, og som det er gitt ferdigattest for 07.12.2005, har 
det fra seksjonseier Paal Jankov blitt sendt flere klager på til kommunen, dett pga feil og 
mangler. Kommunen startet tilsyn og den 13.03.2008 ble det laget en tilsynsrapport og ett 
pålegg om utbedring. Kopi av denne er vedlagt. 
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Før pålegget var etterfulgt oppsto en privatrettslig sak mellom partene, dvs mellom 
tiltakshaver Vito as og Paal Jankov. Ifølge E. Westlie som ansvarlig søker fikk utbyggere ikke 
noe erstatningsansvar, og de kunne fremlegge kopi av gyldig dom i saken.  
 
Kommunen la ned tilsynet mens rettssaken pågikk, og seksjonseier purret jevnlig på 
kommunen for å få ferdigbehandlet tilsynet. Kommunen har avholdt møter og befaringer, men 
det er ikke mottatt noe aksept fra foretaket for ytterligere utbedringer. Det henvises til de 
utbedringer som er utført og dommen i saken. Boligen anser de overholder kravene i teknisk 
forskrift.  
 
Kommunen har overfor både klager og foretak med ansvarsrett angitt at tilsynet ikke er 
endelig avsluttet, men det har pga sakens stilling og innhenting av fagkyndig bistand, tatt 
uforholdsmessig lang tid. 
 
Det foreligger den nå ytterligere en klage, dette etter flere tidligere skriv og purringer fra Paal 
Jankov. Klagen som fremmes via Advokatfirmaet advokat.no AS fremmes for plan og 
miljøutvalget med forslag om at tilsynet vidreføres for videre behandling om evt. pålegg for 
utbedring av brannteknisk sikring. 
   
Klage datert 30.01.2013: 
Det foreligger ny klage på kommunens tilsyn datert 30 januar 2013 hvor representant for 
Paal Jankov anser at Marker kommune ikke har overholdt sin plikt for tilsyn ihht plan- og 
bygningsloven. Det vises også til at kommunen sier at det vanskelig å motsi foretaket når de 
den henviser til den tidligere dommen hvor de fikk medhold. 
 
Klagen sier at foretaket J. Westlie & sønner AS ikke er part i denne saken og at det ikke er 
relevant for kommunen å trekke inn denne dommen i tilsynssaken. 
 
Det sies videre at kommunen ikke har avholdt sin tilsynsplikt med å gi pålegg om utbedringer. 
 
Ansvarsrett hevdes å skulle være trukket tilbake når pålegg ikke ble fulgt. 
 
Klager har i flere brev til kommunen påpekt hvilke alvorlige feil som foreligger og det vises 
bla til brev av 20.08.2012 hvor kopi er vedlagt. 
 
Det anmodes nå om at kommunen omgående gir pålegg om retting, videre anmodes om at 
kommunen tar ansvar i forhold til skade erstatningsloven § 2-1, for manglende tilsyn. Når 
ansvarsgrunnlaget er erkjent vil man komme tilbake til utmålingen når man ser hvordan 
saken utvikler seg med hensyn til pålegg.   
  
Det avventes snarlig tilbakemelding. 
 
Vurdering: 
 
Kommunen anser ikke at gjenstående del av tilsynet er av så stor viktighet som det klager 
mener, men ser likevel viktigheten av å få avsluttet saken. Foretak med ansvarsrett oppgir at 
bygget overholder forskriftskravene, dvs EI-30. Flere utbedring av brannsikring ble tidligere 
utført, bla i bod og under gesims. Bygningen er i dag sikret mot spredning av brann, 
branncellebegrensekonstruksjon er forskriftsmessig utført i begge etasjer. Loftet hvor det er 
en åpenbar feil og trolig håndtverksmessig dårlig utførelse, utgjør en liten del av skilleveggen, 
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antas også å dempe spredning brann. Dårlig montering av gipsplater, utrygg teknisk løsning 
og manglende isolering under takstein kan føre til rask spredning av røyk mellom boenhetene, 
dette anses så langt å være kompensert med bla liten av avstand til brannstasjon.    
 
Det er derfor ikke å anse at beboere er påført noen skade eller andre ulemper pga usikkerhet 
vedrørende bygnings brannsikring. Det vil ved videre behandling bli vurdert pålegg om 
utbedring, men dette er i forhold til Norsk standard og typegodkjent løsninger, og således etter 
kommunes oppfatning ikke føre til noe erstatningsansvar.      
 
Kommunen anser at de ikke har noe erstatningsansvar, ansvarlig foretak må evt foreta 
utbedringer hvis dette blir gjeldende når saken er ferdigbehandlet. Klagens innehold 
vedrørende at kommunen har ansvar ihht skadeerstatningsloven § 2-1, kan ikke tas til følge.  
Kommunen var i byggeperioden kontaktet vedrørende bla. brannsikring, men henviste 
hovedsakelig til at kravet til branncellebegrensende konstruksjon EI-30 måtte overholdes som 
angitt i tillatelse til tiltak. Selv ved ett pålegg fra kommunen om utbedring, anser ikke 
kommunen noe ansvar, noen detaljert beskrivelse av foreksempel sikring mot spredning av 
røyk, i forhold til isolering under takstein forelå ikke, dette måtte foretaket ivareta. Sikkerhet 
mot spredning av røyk har foretaket overfor kommunen angitt tilstrekklig i forhold til 
forskriftskrav.   
 
Klagen sier at kommunen ikke har overholdt sin tilsynsplikt og henviser til kommunens brev 
datert 28.12.2012 hvor det sies at kommunen har vanskelig med å motsi foretaket, når de 
hevder at dommen i avholdt rettssak gir dem medhold, klager sier at dette ikke er relevant.   
Denne delen av klagen vedr. vanskeligheter pga. avgitt dom i rettssak, tar kommunen ikke til 
følge. Selv om saken har trukket ut i tid, har kommunen ikke fjernet seg fra sin plikt til å føre 
tilsyn. Dette er kun en forklaring på hvorfor tilsynet har hatt så lang tid. Overfor ansvarlig 
foretak har kommunen informert om at tilsynet er opprettholdt og ikke lagt ned. Det er flere 
årsaker til at tilsynet ikke er ferdig ennå, men det siste året har det vært avventet fagkyndig 
bistand, noe som beklageligvis tok lang tid og fortsatt ikke er helt mottatt som ønsket.  
 
Kommunen gir klager rett i at saken har tatt uforholdsmessig lang tid, men dette skyldes at 
tilsynet ble lagt ned når rettssaken med tiltakshaver og huseier pågikk, og etterfølgende skriv 
og klager fra Paal Jankov om å utbedre bygget ytterligere.  
 
Sakens stilling hvor de forsøk kommunen har foretatt for å få foretaket til å utbedre bygget, 
har ikke ført fram, dette med bakgrunn at foretaket henviser til tidligere kontakt med 
kommunen i byggeperioden, utførte utbedringer og dom i rettssak.  
 
Så lenge kommunen ikke konkludert med noen forskriftsfeil har det heller ikke vært trukket 
tilbake ansvarsrett. Det har vært avholdt møtet og vært god kontakt med foretaket i perioden 
fra tilsynet startet. Det hadde vært mulig for kommunen å ferdigstille tilsynet tidligere, men i 
forhold til kommunen ressurser og de mange andre forhold som har vært påklaget, har ikke 
tilsynet kunne vært ferdigbehandlet av kommunen ennå.   
 
Som en foreløpig vurdering i forhold til å vidreføre tilsynet og ta det opp til endelig avgjørelse 
må dette påregnes å resultere i at sikkerhet ved brann må forbedres, og særlig faren for 
spredning av røyk til annen boenhet via loft.  
 
Angivelse av krav til utbedring som må påregnes gitt i pålegg: 
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Branncellebegrensende konstruksjon mellom boligene i loftet må utbedres, jfr tidigere pålegg 
datert 13.03.2008. Utbedring må foretas senest i løpet av 6 måneder og hvem av partene som 
har ansvaret for utbedringen må løses som en privatrettslig sak mellom partene.  
 
Kommunens foreløpige vurdering for konkrete tiltak: Det anses som tidligere at gipsplater i 
branncellebegrensende konstruksjon må være bedre festet og tett så ikke røyk kan spres 
mellom boenhetene inkludert loft. Pga lett taks løsning må det brannisoleres under takstein 
mellom sløyfer og lekter over brannskilleveggen mellom boligene.   
 
 
 
Konklusjon: 
 
På bakgrunn av mottatt klage tas tilsynet snarlig opp til endelig avgjørelse og videre 
administrativ behandling av eventuelt pålegg om utbedring. Klagens innehold vedrørende 
dårlig tilsyn og ansvar ihht skadeerstatningsloven, tas ikke til følge.    
 
 
 
Vedlegg: 
 
Klage på tilsyn datert 30.01.2013. 
Tilsynsrapport 13.03.2008. 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  L12  
Saksbehandler: Eva Karina Johansen 
Riiser 
Dato:  13.02.2013 
Saksmappe:  10/558 
 

 

 

1.gangsbehandling av Detaljreguleringsplan for Stormosen 
torvuttak  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/13 Plan- og miljøutvalget 26.02.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget støtter hovedintensjonene i forslaget til detaljreguleringsplan for 
Stormosen torvuttak. 
 
Forslag til detaljreguleringsplan for Stormosen torvuttak gbnr. 98/1 og 3 vedtas lagt ut til 
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. 
 
 
Sammendrag: 
Kommunen har mottatt forslag til detaljreguleringsplan for torvuttak på Stormosen, gbnr. 98/1 
og 3.  
 
Planforslaget er utarbeidet av Petter Mogens Lund, Areal+, på vegne av grunneierne  
Jens Oskar Olsen Torp og Oddmund Krosby. 
 
Hovedformålet med planen er å sikre framtidige torvressurser for drift og uttak av mose-
/myrmasser i området. 
 
Det omsøkte området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område 4 med 
byggeforbud, og planforslaget er således ikke i tråd med kommuneplanen. 
 
 
Bakgrunn: 
Tiltakshaver:  Petter Mogens Lund, Areal+ 
Eiendom:  gnr. 98, bnr. 1 og 3 
Grunneiere: Jens Oskar Olsen Torp og Oddmund Krosby 
 
Bakgrunnen for planarbeidet er behovet for å sikre framtidig torvressurser for drift og uttak av 
mose-/myrmasser i området. 
 
Planprogrammet ble behandlet i plan- og miljøutvalget den 15.03.2011 i sak 13/11, med 
vedtak om at planprogrammet skulle legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og 
bygningslovens § 4-1. Første varsel om oppstart var den 05.04.2011. Krav om større 
planområde med kryss mot E18 medførte til utvidet varsel om planoppstart og høring av 
planprogrammet, som skjedde i perioden 26.05.2011 – 30.06.2011. 
 
Revidert planprogram ble fastsatt i plan- og miljøutvalget i møte 04.12.2012, sak 78/12. 
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I gjeldende kommuneplan for Marker kommune er det planlagte området avsatt til LNF-
område 4 med byggeforbud, og detaljreguleringsplanen er således ikke i tråd med 
kommuneplanen. Marker kommune har derfor stilt krav om at slik utvikling bare kan skje i 
samsvar med godkjent detaljreguleringsplan.  
 
Det foreslåtte planområdet ligger sør for E18 og Søndre Brutjern, mellom Kalvemyrhøgda i 
vest, Høgåsen i øst og Klevtjernåsen i sør, øst for Ørje sentrum. Det er planlagt at området vil 
få adkomst til/fra E18 vest for Søndre Brutjern, ved Sørtjern ved bruk av Slorebyveien. Et 
utbedret kryssområde med avkjørsel i rett vinkel på E18 og bedre siktforhold med frisiktsoner 
er en del av planen.  
 
Planområdet er på totalt 120 daa, og driften skal foregå innen områdene med uttak av 
torv/løsmasser. Uttaket skal avsluttes mot en omkringliggende urørt 
buffersone/vegetasjonssone med planert skråning ned til plan 3-4 meter under torvnivået i 
dag, fra ca kote 170moh. ned til 166moh.  
Området skal etter endt uttak tilbakeføres til landbruk, skogbruk, evt. gressproduksjon, 
våtmark og fiskedammer. 
 
I varslingsfasen av reguleringsarbeidet har det kommet innspill fra 14 instanser.  
Blant annet Direktoratet for mineralforvaltning, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Østfold, 
og Østfold fylkeskommune 
 
Kort sammendrag av innkomne uttalelser: 
Direktoratet for mineralforvaltning,  
datert 06.04.2011 
 

Torvuttak omfattes ikke av mineralloven 

Fylkesmannen i Østfold,  
datert 18.05.2011 

Varsler innsigelse. 
Skriver om; vurderinger/alternative 
lokaliseringer, om naturmangfoldloven, om 
kartlegging på 1970-tallet, om 
friluftsinteresser, om undersøkelse for 
øyenstikkerarter og om tilbakeførings til 
naturområde. 

Østfold fylkeskommune,  
datert 16.05.2011 

Skriver om; viktig natur- og friluftsområde, 
om presiseringer i planprogrammet med 
forhold til friluftsinteressene, naturverdiene, 
naturmangfoldet, om risiko- og sårbarhet, om 
flomfare, om hensyn til natur- og 
landskapsverdier, om kulturminner – ikke 
behov for særlig vern, om etterbruk i samsvar 
med kommuneplanen, om etappevis 
framdrift, om konsekvensutredning og om 
framstilling av plankart og bestemmelser. 

Statens vegvesen,  
datert 20.05.2011 

Skriver om; blant annet at torvuttaket må 
basere seg på den eksisterende avkjørsel fra 
E18, som må utbedres med forbedret 
frisiktsoner og utformes i samsvar med 
vegnormalenes Håndbok 017. 

Miljørettet helsevern i Indre Østfold,  
datert 19.05.2011 

Skriver om; hensyn til omgivelser, mv. og at 
torvuttaket ikke medfører negativ 
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innvirkning på folks helse.  
Norman Krosse,  
telefon av 26.05.2011 

Ang. avkjørsel til E18. Det er ok med 
avkjørsel på hans eiendom gbnr. 97/13. 

Fylkesmannen i Østfold,  
datert 26.05.2011 

Kopi av brev sendt til Halden kommune ang. 
Vedenområdet. 

Østfold fylkeskommune,  
datert 29.06.2011 

Viser til brev av 16.05.2011, og 
befaring/møte 27.06.2011.  
Skriver om konsekvensutredning, om 
oppdatering av planprogrammet og om krav 
om vurderinger av alternativ lokalisering. 

Fylkesmannen i Østfold,  
datert 30.06.2011 

Viser til brev datert 18.05.2011, som fortsatt 
gjelder. De nevner at avkjørselen bør 
utbedres på en skånsom måte og medføre 
minst mulig skade på naturverdiene. 

Statens vegvesen,  
datert 30.06.2011 

Viser til brev datert 20.05.2011 om 
frisiktkrav med frisiktsone på 6x140 m. 

Referat fra møte/befaring 27.06.2011,  
datert 30.06.2011 

Deltakere: kommunen, fylkesmannen, 
fylkeskommunen, tiltakshaver, grunneier og 
Areal+ 

Magne Pettersen, foreløpig notat av 
23.08.2011, 05.12.2011  

Om Øyenstikkerobservasjoner fra Stormosen 
i forbindelse med sammendrag av 
øyenstikkerfaunaen i området rundt 
Brutjerna. 

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), 
datert 08.07.2011 

E-post ang. vurdering, flomrisiko 
utredning/beregning, om ROS-analyse, om 
grunnvann vurderinger og evt. om avbøtende 
tiltak. 

Notat fra Geir Hardeng, miljøvernavd. 
Fylkesmannen i Østfold 

Notat ang. ønsket torvuttak, om myr i 
Østfold og samlet plan for uttak. 

 
Disse merknadene er i følge Petter Mogens Lund i Areal+ hensyntatt i revidert planprogram.  
 
Det er vurdert to alternativer til uttak på Stormosen. Alternativ 1 er det fremlagt alternativet. 
Det er uttak på ca 187 daa. Mens det andre alternativet ikke er vist, og er et uttak på ca 95 daa. 
Ved alternativ 2 (redusert uttak) vil måloppnåelsen kun bli på 50 %. 
 
Det er også alternative lokaliseringer. Både i Aremark kommune, ved myrer i Halden og i 
andre kommuner i regionen.  
Uttak i Aremark og Marker er gunstige med tanke på lokaliseringen i forhold til Degernes 
Torvstrøfabrikk.  
 
Det er i innkomne merknader varslet innsigelser dersom merknadene ikke har blitt godt nok 
etterfulgt.  
 
Vurdering: 
Forslagsstiller har fulgt sine forpliktelser etter plan- og bygningsloven om kontakt med 
kommunen, og varsling av berørte interesser angående oppstart av planarbeid. Planforslaget er 
teknisk og faglig sett tilfredsstillende. 
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Fylkesmannens uttalelse etterspør en undersøkelse som går på å lokalisere øyenstikkerarter. 
Dette har blitt gjort, og notatet hører til i listen over innkomne merknader. 
Det er registrert 3 rødlistet øyenstikkerarter i nærområdet, og det er benyttet kjent kunnskap i 
hht Naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsprinsippet, og § 9 om føre-var-prinsippet. 
Våtmarksområdet med leveområde for insekter vil bli hensyntatt under tiltakets gang. 
 
Merknadene som kom inn ved oppstart og høring av planprogram har blitt noe hensyntatt, og 
det tas sikte på at planområdet reguleres i hht til følgende planprinsipper: 

- Torvuttak – myrmasseuttak med etappevis framdrift 
- Områder for hvilebrakker/varmestuer og evt. lager 
- Utbedret adkomst fra E18 
- Hensyn til friluftsinteresser 
- Hensyn til naturverdier, Naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsprinsippet og § 9 om 

føre-var-prinsippet 
- Flomfare – risiko- og sårbarhetsanalyse 
- Alternative lokaliseringer om samlet plan. Innspill til regional planstrategi 
- Vegetasjonsbelte i kanten av torvuttaksområdet 
- Etterbruk til næringsvirksomhet, jordbruk, skogbruk, evt. grasproduksjon, våtmark, 

tjern og fiskedammer eller natur 
- Hensynssone/frisiktsone i kryss med E18 

 
Det har blitt utarbeidet en konsekvensutredning i forbindelse med arbeidet med vindkraftverk 
i Marker kommune. I denne konsekvensutredningen er viktigheten av Stormosen for fugl og 
øyenstikkerfaunaen i området. Stormosen har, som tidligere nevnt, stor verdi for flere 
rødlistede øyenstikkerarter og for enkelte vadefugler. Stormosen er antakeligvis med på å 
bidra til Brutjern-områdets høye artsmangfold av øyenstikkere. 
 
Det har blant annet blitt observert vipe på Stormosen, og denne vil kunne bli negativt påvirket 
av en drenering av myrsystemet.  
 
Konklusjon: 
Plan- og miljøutvalget støtter hovedintensjonene i forslaget til detaljreguleringsplan for 
Stormosen torvuttak. 
 
Forslag til detaljreguleringsplan for Stormosen torvuttak gbnr. 98/1 og 3 vedtas lagt ut til 
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til detaljreguleringsplan for Stormosen torvuttak: 

- Plankart, datert 21.10.2011, utskriftsdato 16.12.2011 (A1 format) 
- Planbeskrivelse, datert 14.11.2012 
- Reguleringsbestemmelser, datert 13.11.2012 

ROS-analyse, datert 09.09.2011, revidert 13.11.2012 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  PLID BUTJERN 
FJELLTAK 
Saksbehandler: Eva Karina Johansen 
Riiser 
Dato:  18.02.2013 
Saksmappe:  10/664 
 

 

 

1.gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan - Butjern 
fjelltak Gnr. 24 bnr. 11 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/13 Plan- og miljøutvalget 26.02.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget ser positivt på forslag til detaljreguleringsplan for Butjern fjelltak,  
gnr. 24, bnr. 11. Hovedintensjonene i planforslaget støttes. 
 
Forslag til detaljreguleringsplan for Butjern fjelltak, gnr. 24, bnr. 11 vedtas lagt ut til offentlig 
ettersyn i 6 uker i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10. 
 
 
Sammendrag: 
Kommunen har mottatt forslag til detaljreguleringsplan for fjelltak ved Butjern, gbnr. 24/11. 
Planforslaget er utarbeidet av Petter Mogens Lund, Areal+ på vegne av grunneierne Anne-
Therese og Per Johan Krog. 
 
Hovedformålet med planen er å sikre framtidig ressurser for drift og uttak av stein, pukk og 
singel-/grusmasser i området, legge til rette for drift og uttak av fjell, m/deponi, adkomstveg, 
vegetasjonsskjerm, samt sikre landbruksinteressene for etterbruk og framtidig utnytting av 
ressursen.  
 
Det omsøkte området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område 4 med 
byggeforbud, men det er imidlertid et allerede eksisterende fjelltak på samme sted.  
 
 
Bakgrunn: 
Tiltakshaver:  Petter Mogens Lund, Areal+ 
Eiendom: gnr. 24, bnr. 11 
Grunneiere: Anne-Therese og Per Johan Krog 
 
Bakgrunnen for planarbeidet er behovet for å sikre framtidig ressurser for drift og uttak av 
stein, pukk og singel-/grusmasser i området. 
Marker kommune har stilt krav om at en slik utvikling kun kan skje i samsvar med godkjent 
reguleringsplan. 
 
Reguleringsplanen skal vise omfang og etapper for utvinning og istandsetting.  
 
Fjelltaket er ønsket lokalisert i eksisterende fjelltak, like vest for Butjern. Dette ligger ca 2,5 
km nord for E18 langs adkomstvei fra Nordre og Søndre Brutjern ved E18. Området ligger i 
dalbunnen i et område med mindre kulturlandskapsinteresser.  
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Planområdet er på totalt 67,7 daa. Det er beregnet et uttaksvolum på 200.000 m3. Med 
planlagt årlig uttak på 7000-8000 m3, kan dette gi drift i ca 30 år. Tidspunkt for 
ferdigstillelsen av masseuttak og opparbeidelse til etterbruk er avhengig av marked (årlig 
uttaksvolum) for leveranse i området. Etterbruken vil bli landbruksareal.  
 
Området hvor det planlagte fjelltaket er tenkt, er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-
område 4 med byggeforbud. Tiltaket er således ikke i tråd med kommuneplanen. Det er 
imidlertid et allerede eksisterende fjelltak på samme sted, dette til privat bruk. 
 
 
Vurdering: 
Forslagsstiller har fulgt sine forpliktelser etter plan- og bygningsloven om kontakt med 
kommunen, og varsling av berørte interesser angående oppstart av planarbeidet. Planforslaget 
er teknisk og faglig sett tilfredsstillende. 
 
Det er ikke sett på alternative lokaliseringer til fjelltaket, men Marker kommune ser det som 
positivt at et allerede eksisterende fjelltak blir regulert, og utvidet, enn at det startes opp 
fjelltak på nye lokaliseringer.  
 
Saksbehandler hadde noen punkter som ble forutsatt innarbeidet i planen i saksframlegget 
ang. fastsetting av planprogrammet i januar 2013.  
Blant annet at bestemmelse ang. automatisk fredete kulturminner må innarbeides i 
reguleringsbestemmelsene. Denne bestemmelsen er på plass. 
Det samme gjelder bestemmelse ang. vegetasjonsskjerming mot Butjern. 
 
Det har vært noe uklart hvorvidt selve fjelltaket og avkjøringen til E18 er to isolerte områder. 
Disse to områdene henger sammen, og trenger derfor ikke å reguleres hver for seg.  
 
Marker kommune forutsetter fortsatt at listen over en rekke punkter ang. stille områder, 
fjernvirkning av anlegget og faren for forurensning av vann og vassdrag, skal være særlig 
viktig, og bli fulgt godt opp i planarbeidet. 
 
Plankartet har feil kommunenavn, feil kommunevåpen, samt mangler dato for kunngjort 
oppstart og hvilket utskriftsformat som er rett. Dette forutsettes rettet opp før 2. 
gangsbehandling.  
 
Marker kommune har, etter fastsettelse av planprogrammet for Butjern fjelltak, blitt kontaktet 
av Direktoratet for mineralforvaltning. De ville minne om at de skulle hatt planprogrammet på 
høring før fastsettelse.  
Direktoratet for mineralforvaltning hadde imidlertid forslag til planprogram på høring, og gitt 
sitt høringssvar i brev datert 29.12.2010 hvor de skrev at de hadde gjennomgått sakens 
dokumenter og ikke hadde kommentarer til innholdet. 
 
Konklusjon: 
Plan- og miljøutvalget ser positivt på forslag til detaljreguleringsplan for Butjern fjelltak,  
gnr. 24, bnr. 11. Hovedintensjonene i planforslaget støttes. 
 
Forslag til detaljreguleringsplan for Butjern fjelltak, gnr. 24, bnr. 11 vedtas lagt ut til offentlig 
ettersyn i 6 uker i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10. 
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Det forutsettes at det blir fremlagt plan for uttak og revegetasjon for Butjern fjelltak,  
gbnr. 24/11 innen en eventuell egengodkjenning av detaljreguleringsplanen. 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til detaljreguleringsplan for Butjern fjelltak: 

- Plankart, revidert 30.08.2011, utskriftsdato 03.10.2011 (A0 format) 
- Planbeskrivelse, datert 15.11.2011 
- Reguleringsbestemmelser, datert 14.11.2011 

ROS-analyse, datert 30.08.2011 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  GBNR 38/6 
Saksbehandler: Eva Karina Johansen 
Riiser 
Dato:  19.02.2013 
Saksmappe:  12/63 
 

 

 

Klage på vedtak - dispensasjon fra byggeforbud i 100 meterssonen 
v/Rødnessjøen samt fasadelengde GnrBnr: 38/6 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/13 Plan- og miljøutvalget 26.02.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen imøtekommer klage på vedtak fra plan- og miljøutvalgets møte 27.03.2012, sak 
22/12.  
Med hjemmel i pbl § 19-2, som sier at kommunen kan sette vilkår for dispensasjon, fjernes  
herved vilkåret om avdempet, stedstilpasset naturfarge uten markerende lyse farger på 
omramminger, listverk, osv. for vedtaket.  
Det tillates at tilbygget males i samme farge som eksisterende hytte.  
 
 
Sammendrag: 
Plan- og miljøutvalget behandlet i møte 27.03.2012, sak 22/12 dispensasjonssøknad fra 
byggeforbud i 100 meterssonen langs Rødenessjøen.  
 
Vedtaket ble påklaget av søker, men saksmappen ble dessverre lagt i feil hylle, slik at saken 
har blitt liggende. 
 
Vedtaket satte forutsetning om at det tillatte tilbygget på hytta skulle males i avdempet, 
stedstilpasset naturfarge uten markerende lyse farger på omramminger, listverk, osv.  
Klagen gikk på at hytta alltid har vært rød med hvite vinduer, og søker ønsket å male tilbygget 
i samme farge som hytta. 
 
 
Bakgrunn: 
Plan- og miljøutvalget behandlet i møte 27.03.2012, sak 22/12 dispensasjonssøknad fra 
byggeforbud i 100 meterssonen langs Rødenessjøen, samt fasadelengde.  
 
Vedtaket ble som følger; 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse vedr. maksimal fasadelengde mot 
sjøen imøtekommes ikke, jfr. Pbl. § 19-2. 
 
Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100 metersbeltet, for tilbygg til hytte 
imøtekommes under visse forutsetninger. 
 
Det settes følgende forutsetninger for dispensasjonen; 

- tilbygget skal ikke overstige 30 m2 
- det må benyttes avdempet, stedstilpassede naturfarger uten markerende lyse farger på 

omramminger, listverk, osv.  
- takkledningen skal ikke være av reflekterende materialer 
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Det må foreligge godkjent søknad om tiltak før byggarbeid kan igangsettes. 
 
Vedtaket ble påklaget av søker innen klagefristen, men saksmappen ble dessverre lagt i feil 
hylle, slik at saken har blitt liggende frem til nå. Dette er bare å beklage. 
 
Vedtaket satte forutsetning om at det tillatte tilbygget på hytta skulle males i avdempet, 
stedstilpasset naturfarge uten markerende lyse farger på omramminger, listverk, osv.  
Søker klager på vedtaket på bakgrunn av at hytta alltid har vært rød med hvite vinduer, og 
søker ønsket å male tilbygget i samme farge som hytta. Dette for at det skal være et mer 
helhetlig preg på hytte og tilbygg. 
 
Vurdering: 
Kommunen kan ikke se at det er store ulemper med å etterfølge søkers klage, da hytte og 
tilbygg vil, som søker skriver, få et mer helhetlig preg ved å ha samme farger.  
 
Konklusjon: 
Klage på vedtak fra plan- og miljøutvalgets møte 27.03.2012, sak 22/12 imøtekommes. 
 
Vedlegg: 
Samlet saksframstilling fra sak 22/12 
Klage på vedtak, datert 07.05.2012 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  S82 &13 
Saksbehandler: Ann Kristin Halvorsrud 
Dato:  18.02.2013 
Saksmappe:  12/118 
 

 

 

Orientering av behov for nye kraftledninger i forbindelse med nye 
vindparker  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/13 Plan- og miljøutvalget 26.02.2013 
/ Kommunestyret  
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Marker kommune krever at eventuelle tilførselslinjer fra vindparkene til Ørje 
transformatorstasjon legges i jordkabel. Fra Høgås og Joarknatten samordnes nettilknytningen 
med utbyggingen av ny E 18 og legges som jordkabel langs veitraseen. Sekundært må en 
eventuell luftlinje følge den nye E 18 traseen fram til Ørje sentrum / bebyggelsen og legges i 
jordkabel derfra og inn til Ørje transformatorstasjon.  
 
Et koblingsanlegg ved Ørje transformatorstasjon må bygges så lite arealkrevende som mulig. 
Marker kommune ønsker ikke å avstå arealer i dette området. 
 
 
Sammendrag: 
 
Marker kommune som grunneier har mottatt brev fra Hafslund Nett vedrørende orientering 
om behov for nye kraftledninger i forbindelse med nye vindparker.  
 
Bakgrunn: 
 
I forbindelse med E.ON sin søknad om konsesjon for å bygge og drive vindparkene Høgås, 
Elgås og Joarknatten har Haftslund Nett samtidig søkt om konsesjon for nødvendige 
tilknytningsledinger. 
 
Hafslund Nett orienterer i brev av 28.01.2013 (vedlegges m/kart over traseene) alle berørte 
grunneiere, derunder Marker kommune, kort om prosjektet og om nettselskapets utbygging og 
drift, samt prosess ved etablering av kraftledning over berørte eiendommer. 
Kraftledningstraseene vil få et klausulert ryddebelte på 40 m og et byggeforbudsbelte på 22 
m. Grunneier beholder eiendomsretten, men gir nettselskapet bruksrett til å bygge og drifte 
kraftledningen over eiendommen. I utgangspunktet ønskes det å inngå minnelige avtaler. Hvis 
dette ikke lykkes, vil Hafslund Nett søke NVE om konsesjon, ekspropriasjonsrett etter 
oreigningsloven og forhåndstiltredelse som gir mulighet til å starte byggingen av ledningen 
før avtale om erstatning eller skjønn er holdt. Prosessen forusettes at det gis konsesjon for 
utbygging av vindparkene. 
 
Omsøkte traseer er inntegnet på kart og viser at i Elgåsen planlegges det eventuell utbygging 
av en ny transformator med luftspenn som skal gå i skogsmark fram til Ørje 
transformatorstasjon. Traseen vil krysse Marker kommune sin eiendom ved Ørjetun og gå rett 
på nordsiden av bebyggelsen. Trasevalg fra eventuell utbygging av Høgås og/eller Joarknatten 
avhenger av om utbygging skjer på et eller begge områdene. Ved utbygging av begge 
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områdene planlegges luftspenn fra en ny transformator ved dagens E 18 mellom 
planområdene som føres vestover og krysser E 18 ved Gjølsjøødegård og går sydvestover til 
Torp. Linja vinkles deretter nordvestover forbi Marker idrettspark og fram til Ørje 
transformatorstasjon.  
 
Innmatningen av kraft ved Ørje transformatorstasjon vil kreve nytt koblingsanlegg. I 
konsesjonssøknaden for nettilknytning av Høgås, Elgås og Joarknatten vindkraftverk er det 
beskrevet to alternative anlegg. Utforming og plassavhengighet er også avhengig om 
utbygging av en eller to linjer til Ørje. Anleggene er beskrevet som utvendig luftisolert anlegg 
som krever en tomteutvidelse eller et GIS-anlegg som er et innendørs anlegg som ikke krever 
utvidelse av transformatorstasjonens tomt.  
 
 
Vurdering: 
 
Marker kommune har mottatt brevet som grunneier av eiendommer som kraftledingene vil 
føres over. Marker kommune vil også med dette gi tilbakemelding på denne henvendelsen 
som ivaretaker av samfunnsinteresser, noe Marker kommune også vil ha anledning til når 
konsesjonssaken skal behandles. 
 
I kommunens behandling av planprogrammet kom det fram at tilførselslinjen må utredes 
spesielt. På møter, samt samrådsmøter, med E.ON har Marker kommune poengtert dette 
temaet og bedt om at tilførselslinjen fra vindkraftparkene til Ørje skal legges i jordkabel. 
Spesielt gjelder dette linja fra øst som vi mener må samordnes med Statens vegvesen sin 
utbygging av E 18. Sekundært må en eventuell luftlinje følge den nye E 18 traseen. Begge 
disse alternativene er mindre arealkrevende enn en ny egen trase noe som også er omtalt på 
s.38 i Konsekvensutredningen (KU). Dette vil også bidra til ikke å fragmentere landskapet 
ytterligere, men samle naturinngrepene. KU konkluderer også med at luftlinje har stor negativ 
konsekvens for fauna, spesielt ved Gjølsjøen og Ørjeelva, mens jordkabel ikke har noen 
negative konsekvenser. 
 
Marker kommune som eier av nabotomta til Ørje transformatorstasjon er opptatt av 
arealbruken i dette området. Ved en eventuell utbygging på Ørje er det et vilkår, at det velges 
i henhold til ”Konsesjonssøknad for nettilknytning av Høgås, Elgås og Joarknatten 
vindkraftverk”, et innebygd GIS-kompaktanlegg som ikke beslaglegger store arealer. 
Kommunens areal er i tråd med utviklingen av regionpark Haldenkanalen og er 
under planlegging og utvikling som et fritids- og rekreasjonsområde. Marker kommune 
ønsker ikke å avstå arealer til utbygging av koblingsanlegg.  
 
Tilsendt forslag til traseer går over eller i nær tilknytning til Marker kommune sine 
eiendommer benyttet til boliger, institusjoner, idrettsanlegg og friområder og vi er opptatt av 
at sikkerhet og visuell betydning blir ivaretatt. 
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Konklusjon:  
Marker kommune krever at eventuelle tilførselslinjer fra vindparkene til Ørje 
transformatorstasjon legges i jordkabel. Fra Høgås og Joarknatten samordnes nettilknytningen 
med utbyggingen av ny E 18 og legges som jordkabel langs veitraseen. Sekundært må en 
eventuell luftlinje følge den nye E 18 traseen fram til Ørje sentrum / bebyggelsen og legges i 
jordkabel derfra og inn til Ørje transformatorstasjon.  
 
Et koblingsanlegg ved Ørje transformatorstasjon må bygges så lite arealkrevende som mulig. 
Marker kommune ønsker ikke å avstå arealer i dette området. 
 
Vedlegg: 
Brev fra Hafslund Nett m/kart 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  GBNR 44/6,7,12 
Saksbehandler: Finn Lindblad 
Dato:  19.02.2013 
Saksmappe:  12/627 
 

 

 

Klage på vedtak i sak 7/13 i plan og miljøutvalget 22.01.2013. 
Avslag på søknad om dispensasjon for ny fritidsbolig. Gnr 44 bnr 
6,7 og 12 - Sjøli. 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/13 Plan- og miljøutvalget 26.02.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak : 
 
Klage datert 01.02.2013 på vedtak i Plan- og miljøutvalget den 22.01.2013 sak 7/13 tas ikke 
tilfølge og tidligere vedtak opprettholdes.  
 
Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF område/100 m sonen for ny fritidsbolig/ 
gjestehytte på gnr 44 bnr 6, 7, 12 - Sjøli, godkjennes ikke. Forutsetningene i plan- og 
bygningsloven for å gi dispensasjon foreligger ikke.  
 
 
 
Sammendrag: 
 
Kommunen har mottatt klage på vedtak i plan og miljøutvalget hvor det ikke gis dispensasjon 
fra byggeforbudet i 100 m sonen for ny fritidsbolig på mindre landbrukseiendom gnr 44 bnr 6 
Sjøli i Marker.  
 
Klagen fremmes for plan og miljøutvalget med forslag om at klagen ikke tas tilfølge, og hvis 
tidligere vedtak opprettholdes sendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.  
 
 
Saksopplysninger:    
 
Tiltaket omfatter ny fritidsbolig eller gjestehytte beliggende ved eksisterende bebyggelse ved 
ett lite eldre gårdstun beliggende i 100 m sonen ved Rødenessjøen. Tiltaket er på et gårdstun, 
eiendommen er registrert som en landbrukseiendom og bolighuset som våningshus. 
Eiendommen er på ca 39 daa.  
 
Uttalelsene fra høringspartene var negative, Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen fraråder 
dispensasjon, og Østfold fylkeskommunen, plan- og miljøseksjonen anbefaler at det ikke gis 
dispensasjon.    
 
Eiere Maren-Anne og Ivar Leren fikk ikke godkjent sin søknad om dispensasjon for oppføring 
av nybygget, og klager innen 3 ukers fristen på kommunens vedtak. 
 
Plan- og miljøutvalget behandlet i møte 22.01.2013 sak 7/13. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF område/100 m sonen for ny 
fritidsbolig/gjestehytte på gnr 44 bnr 6, 7, 12 - Sjøli, godkjennes ikke.  
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Forutsetningene i plan- og bygningsloven for å gi dispensasjon foreligger ikke.  
 
Klagen fra Ivar og Maren-Anne Leren på vedtak i Plan- og miljøutvalget den 22.01.2013 sak 
7/13, sier bla at vedtaket bygger på feilaktig faktagrunnlag og delvis feil lovanvendelse. 
 
Det vises til høringsuttalelsen fra Fylkesmannes miljøvernavdeling hvor det sies at området er 
godt egnet for sjønært friluftsliv for allmennheten.  Klagere og tiltakshavere sier at det faktisk 
ikke er noen allmenn adkomst til området. Adkomsten til lands er via 600 m privat gårdsvei 
gjennom naboens trange og høyst private gårdstun. På sjøsiden ender området i en ca 10 m 
høy meget bratt skråning som stuper ned i sjøen, der er det i praksis er umulig å legge til. På 
den andre siden ligger deres eple- og pærehage. At området på noen som helst måte skulle 
være egnet for friluftsliv for allmennheten stiller de seg totalt uforstående til.  Dette burde 
også enkelt kunne påvises ved en befaring. 
 
Klager og tiltakshaver stiller seg uforstående til påstanden om at tiltaket vil føre til økt 
nedbygging og privatisering av strandsonen på stedet. Ett diskret mindre hyttebygg på stedet 
vil bli en del av eksisterende gårdstun og vil overholdet ikke berøre selve strandsonen eller 
allmenne interesser i forhold til hva situasjonen er i dag. Området på nedsiden av eksisterende 
bebyggelse vil forbli utmark etter friluftslovens vanlige bestemmelser.  Fra sjøen blir 
hyttebygget knapt synlig. 
 
Klager mener at det omsøkte tiltaket ikke vil berøre allmennhetens interesser, verken faktisk 
eller estetisk/visuelt. Det samme gjelder fisk og vilt. De bestrider følgelig at tiltaket på noen 
måte vil redusere landskapsbildet og/eller friluftsliv, slik angitt som premiss i vedtaket. 
 
Klagens innehold vedrørende lovanvendelse er at det i vedtaks underlaget sies at det er en 
betingelse for dispensasjon at denne må føre til en forbedring av allmennhetens interesser her. 
M.a.o at dispensasjon er utelukket hvis det ikke gagner allmennhetens interesser. Klager sier 
at dette ikke fremgår av loven, og de mener at det må være tilstrekkelig at tiltaket er til gagn 
for en mindre krets enn allmennheten slik tilfelle er her. Klager sier at tiltaket er uten 
betydning for allmennheten og i den sammenheng fullstendig nøytral. Tiltaket er neppe i strid 
med lovens intensjoner å gi dispensasjon i en sak som den foreliggende der fordelene for en 
mindre krets er åpenbare, mens det ikke kan sees noen ulemper for allmennheten eller for 
miljø. 
 
I begrunnelsen fremheves presedensvirkningen som avgjørende for vedtaket. Byggeforbudet 
vil reduseres i virkning og det kan bli enklere å få dispensasjon for nybygg.  Klager sier 
vedrørende dette at tiltaket ikke berører verken allmenne eller miljøinteresser.  Dette bør 
heller ikke være negativt for andre søkere i samme situasjon. En dispensasjonsadgang er gitt 
nettopp for å avbøte urimelige virkninger en generell lovbestemmelse kan medføre i enkelt 
tilfeller. Under alle omstendigheter er det en forutsetning at alle dispensasjonssaker undergis 
individuell behandling med en konkret vurdering av omstendighetene i den enkelte sak. Det er 
nærmest utenkelig at to av dem vil være helt like. Det kan neppe være lovgivers intensjon at 
byggeforbudet skal håndheves utelukkende for forbudets egen skyld. Hvis tiltaket ikke strider 
mot lovens formål og begrunnelse, bør dispensasjon gis. Klagere hevder at dette er tilfellet 
her. De ber om at klagen tas til følge. 
 
Kopi av klagen er vedlagt. 
 
Kommuneadm. viser forøvrig til tidligere saksframlegg og dispensasjonssøknad. 
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Vurdering 
Klagen omfatter i hovedsak mange av Fylkesmannens og Fylkeskommunens vanlige 
vurderinger i forbindelse med dispensasjoner i 100 m sonen. Det vises til mange momenter og 
vurderinger i høringsuttalelsene, og kommunen anser at uttalelsene hovedsakelig er ihht til 
deres vanlige praksis i denne type saker. 
 
Tidligere vedtak var ihht plan- og bygningslovens krav.  jfr § 19 , denne sier bla at kommunen 
ikke bør dispensere når berørt myndighet har uttalt seg negativt. Videre kan en dispensasjon i 
dette tilfelle, ikke sees å ha fordeler i forhold til hensikten med byggeforbudet. Kommunen 
anser at noe av intensjonene med byggeforbudet i 100 m sonen, er bla å unngå  
for mye privatisering, og å gjøre strandsonen tilgjengelig for andre en de som har bygninger 
der.  
 
Vanskelig bratt terreng og dårlige muligheter for å ferdes til fots langs vannet, anses ikke 
direkte å være grunnlag til at det kan gis dispensasjon. Det er en total vurdering av fordeler og 
ulemper ved tiltaket som er avgjørende ved dispensasjoner. Tidligere ble det lagt til grunn at 
det skulle være særlige grunner som skulle til for å kunne innvilge dispensasjon. Begrepet 
særlige grunner benyttes ikke i dag, en vurderingen er den samme. 
  
Presedensvirkningen er besvart i klagen og det påpekes det forhold at det er åpnet for 
dispensasjon i loven. Kommunen anser at den situasjonen som foreligger er relativt vanlig ved 
Haldenvassdraget. Det er mye bebyggelse og mange hytter langs vassdraget og Rødenes-
sjøen.  Ved en praksis, som klager sier at uten påvirkning på allmenne interesser eller miljø 
bør det være riktig av kommunen å gi dispensasjon, vil kunne føre til en merkbar øking av 
bebyggelsen i 100 m sonen langs Haldenvassdraget.  Kommunen anser at tiltaket vil ha en 
påvirkning på omgivelsene. Den omsøkte bygningen vil kunne bli synlig sett fra vassdraget, 
det er i dag skog mellom byggestedet og vannet i øst, men uten vegetasjon og trær blir bygget 
godt synlig både i landskapet og sett fra vannet.  Klagere og tiltakshavere sier at en mindre 
krets kan være allmennheten i dette tilfelle og tiltaket dermed er positivt for dem og nøytralt 
totalt sett. Kommunen vil ikke slutte seg til denne vurderingen, nybygget vil ha samme 
private bruk som eksisterende boligbygg og øket bygningsareal og nye boenheter/fritidsbolig i 
100 m sonen kan ses på som en ulempe.  
 
Tidligere vurdering var individuell og plan- og bygningsloven sier helt klart i § 19, at 
fordelene ved å gi dispensasjon må være større enn ulempene. Kommunen anser at det er 
benyttet riktig lovanvendelse.  
 
Kommunen ønsker overfor søker å understreke at saken omfatter ny fritidsbolig og sakens 
betydning hvis det gis dispensasjon for ny hytte i 100 m sonen. En ny søknad om 
bruksendring av eksisterende bygg eller tilbygg kan være enklere i forhold til byggeforbudet.  
 
Klagen inneholder få nye momenter, det er § 19 i plan- og bygningsloven som fastsetter hva 
som må foreligge for å kunne gi dispensasjon. 
 
Når kommunen anser at plan- og bygningsloven er etterfulgt i vedtaket og klagen ikke 
inneholder nye momenter eller avdekker forhold som ikke var kjent ved behandlingen av  
dispensasjonssøknaden, bør tidligere vedtak opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen 
for endelig avgjørelse og ved evt endret vedtak er det ny 3 ukers klagefrist for partene. 
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Konklusjon: 
Klage på vedtak i Plan- og miljøutvalget 22.01.2013 sak 7/13 hvor det ikke gis dispensasjon 
for ny fritidsbolig, anses ikke å inneholde nye momenter av en slik karakter at tidligere vedtak 
bør endres. Forutsetningene i plan- og bygningsloven for å gi dispensasjon foreligger ikke.  
 
 
Vedlegg: 
 
Klage fra Maren-Anne og Ivar Leren datert 01.02.2013. 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  GBNR 128/4 
Saksbehandler: Finn Lindblad 
Dato:  19.02.2013 
Saksmappe:  12/659 
 

 

 

Søknad om fasadeforandring på bolighus ved Østre Otteid. Gnr 
12 bnr 4 - Soterud, Solvang. 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
18/13 Plan- og miljøutvalget 26.02.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Søknad om fasadeforandring datert 30.01.2013 for bolighus på gnr 128 bnr 4 Solvang ved 
Østre Otteid avslås med hjemmel i reguleringsplan for Otteid 1999. 
 
Det må sendes inn ny søknad hvor fasadene er endret ihht reguleringsplan og 
fylkeskonservatorens uttalelse, dvs vinduer og omramninger som bygget hadde da det ble 
oppført. Dette må være godkjent av kommunen før fasadene tilbakeføres.  
 
 
Sammendrag: 
 
Det er utført fasadeforandringer på ett bolighus ved Østre Otteid. Endringen er ikke ihht 
reguleringsplanen for området og eier søker i etterkant om tillatelse for å beholde de to          
to-fløyde terrassedørene som er montert i bygget. Søknaden fremmes for plan og miljø-
utvalget med forslag om at søknaden ikke godkjennes, og at det må monteres nye vinduer som 
den opprinnelige bygningen hadde.  
   
Saksopplysninger: 
 
Eiendom:  Gnr 128 bnr 4 – Soterud (Solvang), Østre Otteid. 
Tiltakshaver:   Bjørn Arve Hærgard, Gamle Kirkes vei 39, 1831 Askim.  
 
Kommunen har konstatert at det er utført bygningmessige arbeider på ett bolighus beliggende 
ved Østre Otteid i Marker kommune.   
 
Eiendommen Solvang gnr 128 bnr 4 befinner seg like øst for Soterud og er en mindre 
boligeiendom som har to uthusbygninger i tillegg til bolighuset.  
 
Det er montert to nye to-fløyde sprossedører i stedet for vinduer. De skal være i samme 
bredde og høyde som vinduene, men underliggende vegg er fjernet.   
 
Eiendommen gnr 128 bnr 4 Soterud er i reguleringsplan for Otteid (1999) markert som 
bevaringsverdig bebyggelse, og bestemmelsene sier at tiltak på bebyggelsen skal utføres i 
samråd med, og godkjennes av antikvariske myndigheter og det faste utvalg for plansaker. 
 
Entreprenør var ikke klar over status på eiendommen i reguleringsplanen. Bygningen er ikke 
registrert i sefrakregistret. Fasadeendringen ble vurdert å kunne fritas søknadspliktig ihht pbl 
§ 20.1 c 
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Reguleringsbestemmelsene sier bla. at bygningen kan istandsettes/rehabiliteres under 
forutsetning av at bygningenes målestokk, takform, fasader, vindusinndeling, dør- og 
vindusutforming opprettholdes eller tilbakeføres.  
 
Fylkeskonservatorens vurdering i skriv dat 14.12.2012, ref. 2012/10363–74805/2012: 
Tiltakene fører til at bygningen på en vesentlig måte endrer karakter, og at dette er i strid med 
gjeldende reguleringsbestemmelser. Som avbøtende tiltak tilrår de at de nye verandadørene 
skiftes ut med vinduer av den typen som i alt overveiende grad ble brukt da bygningen ble 
oppført, og med tilsvarende omramning.  
 
Fylkeskonservatoren har da lagt til grunn den vurderingen som hadde vært anvendt om 
tiltaket hadde vært omsøkt på ordinært vis.   
 
 
Vurdering: 
 
Marker kommune har tidligere i skriv til eier datert 08.11.2012 opplyst at det utførte tiltaket er 
i strid med reguleringsplanen for området. Etter nærmere vurdering og uttalelse fra 
Fylkeskonservatoren 14.12.2012, anses det at bygningen må endres tilbake ved at de monterte 
to-fløyde dørene må fjernes og erstattes med vinduer av den typen som i overveiende grad ble 
brukt når bygningen ble oppført, og med tilsvarende omramming. 
 
Det må sendes inn ny søknad til kommunen for en bygningsfasade, vinduer og omramninger 
som er ihht reguleringsplanen. For å unngå flere vanskeligheter må kommunen ha godkjent de 
nye tegningene av bygningsfasadene før bygningen tilbakeføres.  
 
Konklusjon: 
Plangrunnlaget fører til at søknad om fasadeforandring ikke kan godkjennes, dette når 
fylkeskonservatorens tilråding er tilbakeføring til vindusløsning som bygget hadde da det ble 
oppført, og pga. reguleringsbestemmelsenes konkrete krav for bebyggelse i verneområde.   
 
     
Vedlegg: 
Søknad om fasadeforandring datert 30.01.2013. 
Kopi av uttalelse fra fylkeskonservator datert 14.12.2012.  
Bilder av bolighuset med de nye terrasse dørene. 
Bilde fra gårds og slektshistorien i Øymark. 
Reguleringsplan for Otteid med relevante bestemmelser. 
Oversiktskart 1:10000. 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  GBNR 128/63 
Saksbehandler: Finn Lindblad 
Dato:  19.02.2013 
Saksmappe:  13/91 
 

 

 

Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje/uthus ved 
fritidsbolig. Gnr 128 bnr 63 - Østre Otteid, tomt 20. 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/13 Plan- og miljøutvalget 26.02.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak : 
 

1. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Otteid -99, jfr § 4.2, dette for ny 
frittliggende garasje/uthus på 38 m2 på fritidseiendommen gnr 128 bnr 63.  

2. Det må foreligge godkjent søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett før 
byggearbeider kan igangsettes.  

3. Uthus kan ikke innredes til overnatting og benyttes som anneks.       
        
 
 
Sammendrag: 
 
Det forligger søknad om dispensasjon og søknad om tiltak for oppføring av en ny frittliggende 
garasje ved fritidsbolig som har ett mindre uthus fra før. Plangrunnlaget tillater maks en bod 
pr fritidseiendom og maks bodstørrelse er 10 m2 bruksareal. Det søkes om dispensasjon for 
tilsammen to uthus bygninger og en ny garasje (uthus) på 38 m2. Søknaden fremmes for plan 
og miljøutvalget med forslag om at det gis dispensasjon.  
  
Saksopplysninger:  
 
Eiendom:  Gnr 128 bnr 63, Østre Otteid tomt 20. 
Søker/eier: Willy Frøshaug, St.Hansveien 1, 1866 Båstad. 
 
Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak mottatt 11.03.2013 gjelder oppføring av ny 
frittliggende uthus/garasje ved fritidsbolig. Eiendommen befinner seg mer enn 100 m fra 
Store Le ved veien til friområde/bryggeanlegg ved Østre Otteid.  
 
Hytta som uthuset befinner seg i hytteområde Østre Otteid. Tomten er på 3532 m2 og er 
bebygd med fritidsbolig godkjent 22.09.2000. Denne har ett bruksareal på 102 m2 og ett 
bebygd areal på 112 m2. Det befinner seg ett mindre frittliggende uthus inntil hytta som har ett 
bruksareal på ca 12 m2 og ett bebygd areal på 15 m2. 
 
Tiltaket omfatter ny garasjebygning på 4,8 x 8,0 m, det har saltak med takvinkel på ca 25 
grader. Uthusbygningen har ett bebygd areal (BYA) på 38,4 m2 og bruksareal (BRA) på 35,88 
m2. Mønehøyden er ca 3,4 m og gesimshøyden ca 2,75 m. Bygningen uføres med stolper og 
hjørnekasser i dekor/utskjæringer. Dette er i samme utførelse som den eksisterende 
hyttebebyggelsen. 
 
Plasseringen av garasjen er vest for hytta, ved tomtegrensen, og med møneretning ca i nord-
sør retning. Den blir ca 17 m fra hytta og ca 4 m fra nabogrensen. 
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Det er sendt nabovarsel og det foreligger samtykke.  
 
Tiltaket omfattes av reguleringsplan for Otteid, 1999. Tomten er vist til fritidsbebyggelse på 
plankartet. Mindre vesentlig reguleringsendring 15.08.2006 sak 43/06, sier at tillatt maksimal 
bruksareal (BRA) er 150 m2, men maks 10 % av tomtearealet. Endringen ble godkjent etter 
endring av de utfyllende bestemmelsen i kommuneplanens arealdel, og etterfølges på samme 
måte som disse for hytter utenfor 100 m sonen.  
 
Bestemmelsene til planen sier også at fritidsbebyggelse tillates oppført i 1 etasje og det tillates 
en bruksenhet pr tomt. En frittliggende bod er tillatt, maks. bruksareal 10 kvm.  
Hytta har ett bebygd areal på 102 m2, uthus ca 12 m2 og med nytt uthus på 36 m2 utgjør 
bebyggelsen 150 m2 bruksareal (BRA).  Tomtestørrelsen er over 1,5 daa og utnyttelsesgraden 
på 10 % begrenser ikke utvidelser. 
 
Det foreligger søknad om tillatelse til tiltak, sak 13/92 og denne vil bli behandlet så snart 
dispensasjonssøknaden er endelig avgjort. Det må foreligge godkjent søknad om tiltak før 
byggearbeider kan igangsettes.  
 
Vurdering: 
 
Det anses som enkel dispensasjon å tillate to frittliggende uthusbygninger ved fritidsbolig 
utenfor 100 m sonen, når arealbegrensningen totalt på 150 m2 bruksareal (BRA) overholdes. 
Frittliggende uthus på 38 m2 kan tillates når dette er ihht gjeldende bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel, som var grunnlaget for tidligere endring av tillatt bruksareal for 
fritidsbebyggelse i reguleringsplan for Otteid.  
 
Reguleringsendringen hvor tillatt maks bruksareal BRA ble øket fra 90 til 150 kvm omfattet 
ikke § 4.2 som sier bla maks 1 bod med størrelse BRA = 10 m2. Kommuneplanen 
bestemmelser inneholder ingen arealbegrensning for bod/uthus, i 100 m sonen gjelder maks 
15 kvm ihht retningslinjer for dispensasjon. Det anses derfor å være uten konflikter eller å 
føre til presedensvirkning å tillate større uthus ved denne fritidsboligen.   
 
Eiendommen er adskillig større enn de nyere tomtene, 3,5 mål, dvs minst dobbelt så stor, og 
den er plassert i ytterkanten av hytteområdet. Dette bidrar til at det kan oppføres flere 
bygninger på tomten.  
 
Den nye bygningen har en god arkitektur som er tilpasset eksisterende bebyggelse.  
 
I forhold til § 19 i plan og bygningsloven anses ikke hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra å bli vesentlig tilsidesatt. Dette pga at tiltaket i hovedsak med unntak av antall 
bygninger er i samsvar med kommuneplanens arealdel.  
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Konklusjon: 
 
Dispensasjonssøknaden omfatter det plan- og bygningslovens bestemmelser § 19 sier må 
være til stede for å gi dispensasjon, dette pga av tidligere reguleringsendring etter endring av 
de utfyllende bestemmelsen i kommuneplanens arealdel.   
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Oversiktskart 1:5000. 
Søknad om dispensasjon 11.02.2013. 
Tegninger av ny garasje/uthus. 
Bilde av samme type bygg. 
Situasjonskart med plassering.  
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  GBNR 20/30 
Saksbehandler: Finn Lindblad 
Dato:  19.02.2013 
Saksmappe:  13/99 
 

 

 

Søknad om dispensasjon for utvidelse av  tomt 21 i Mosebyneset 
Gnr. 20 bnr. 30/ 119 - Mosebyneset. 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/13 Plan- og miljøutvalget 26.02.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Mosebyneset gnr 20 bnr 30 mfl. dat 2006 
revidert 2008, for utvidelse at tomt 21 med 476 m2 nordover, som vist i søknad datert 
12.02.2012. 

2. Byggegrense i nord er 4 m fra ny tomtegrense og for øvrig opprettholdes eksisterende 
plandetaljer og bestemmelser.  

3. Endringen må legges inn i digital planbase av reguleringsplanen.  
 
 
Sammendrag: 
 
Mosebyneset Eiendom AS søker om endring av en av sine boligtomter på Mosebyneset. En 
tomt søkes flyttet, dette pga tidligere endret veitrase for hovedveien gjennom feltet. Søknad 
om dispensasjon fremmes for plan og miljøutvalget med forslag om at endringen godkjennes. 
   
 
Saksopplysninger: 
 
Eiendom: Tomt 21 på Mosebyneset, gnr 20 bnr 119. 
Søker:  Mosebyneset Eiendom AS ved Tommy Rambøl, Sletta, 1870 Ørje. 
  
Tiltaket omfatter endring av tomt 21 i reguleringsplanen for Mosebyneset -06. Tidligere er 
hovedveien flyttet og det er laget forstøtningsmur nord for denne tomten.  
 
Tomten markert B 5 på plankartet befinner seg i den søndre tomterekke i boligfeltet. Tomten i 
vestenden av Drotteveien er beliggende som ei egen frittliggende tomt noe lavt i terrenget sør 
for hovedveien ved vei/forstøtningsmur. Det er 100 m avstand fra tomt til vannet i sør. 
Tomten er ved behandlingen ikke matrikkelført. 
 
Mosebyneset Eiendom AS har en kjøper til tomten, og det er ønske fra kjøper om å kunne 
starte byggearbeidet i april eller så snart teleforholdene tillater det.  
 
Tomten søkes utvidet mot nord med 476 m2, bredden opprettholdes og nordgrensen flyttes 13-
16 m nordover. For øvrig opprettholdes eksisterende regulert tomt.  
  
Tiltaket omfattes av reguleringsplanen for Mosebyneset. Tomten er markert som B 5 på 
plankartet og med størrelse 1,0 daa. Dette er en enkelt tomt lengst sørvest i boligfeltet og den 
er plassert innenfor Sauelauva i Rødenessjøen. Tomten er regulert til boligformål. 
Møneretning er vist på planen i øst-vest retning. Det er 10 m byggegrense i sør og ellers 4 m.  
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Bestemmelsene til planen sier i § 8 at det kan oppføres eneboliger med sekundærleilighet. 
Maksimalt 20 % (BYA) av netto tomteareal. Tomten er på 1000 m2, noe som tillater 200 m2 
bebyggelse. Maks. tillatt mønehøyde er 7,5 m og maks. gesimshøyde 4,5 m, målt fra 
gjennomsnittlig terreng rundt bygget. Garasje kan bygges innenfor byggegrensene på planen. 
Garasjene i feltet kan maks ha ett bebygd areal (BYA) på 50 m2. Maksimal mønehøyde for 
garasjer er 4,5 m og gesimshøyden maks. 2,75 m.  
 
Det søkes om dispensasjon fra Mosebyneset eiendom AS ved Tommy Rambøl, og de ønsker å 
utvide arealet på tomt 21. Bakgrunnen er at det ved bygging av hovedveien gjennom 
boligfeltet på Mosebyneset i 2007/2008, viste seg at svingen ovenfor tomt 21 ble for krapp, 
og stigningen videre opp åsen ble i bratteste laget. Etter tillatelse fra kommunen ble veien 
rettet og fyllingsmur bygget for å redusere stigningen på veien. Dette ble en meget god 
løsning. Resultatet ble at veien ble liggende noe lenger nord i det aktuelle området. Det ble 
også bedre plass mellom stikkveien på nedsiden og hovedveien. 
 
De har solgt tomt 21, og de som har kjøpt tomten ønsker å trekke huset lengre bakover mot 
steinmuren og fra sjøen, og dette vil gi en vesentlig bedre plassering av huset på tomten. Det 
vil som følge av overnevnte flytting av veitrase ikke komme i konflikt med denne. Det er tatt 
høyde for god sikkerhetsavstand mht fundamentering av steinmur. 
De ønsker derfor å utvide arealet på tomt 21 med 476 m2.  
 
Plan og bygningsloven sier i § 26-1 at ved endring av eiendom må det ikke dannes tomter 
som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i 
loven.  
 
  
Vurdering: 
 
Kommunen anser at fravikelsen av planen er ett resultat av tidligere endret trase på veien som 
ble flyttet nordover. Veien ble uten en vanskelig bratt sving, men måtte bygges på en høy 
forstøtningsmur av rette steinblokker Dette førte til ca 25 m avstand mellom vei/mur og 
regulert tomt. Dette arealet anses ha liten betydning for omgivelsene og andre interesser.    
 
Tomten utvides med ca 14 m mot nord, dette er ikke mot vannet, men mot vei og 
forstøtningsmur. En fordel for en utvidet tomt er at bebyggelsen kan bli plassert lenger fra 
vannet. Det er vurdert ikke å være ulemper med en utvidet tomt som omsøkt.  
 
I opprinnelige plan var det ca 4 m mellom vei og tomtegrense, og i dagens situasjon blir det 
etter utvidelse av tomten ca 10 m til mur/vei. Andre tomter i feltet er plassert helt inntil den 
samme hovedveien og kun med 4 m byggegrense mot denne.  
 
Det er ingen forhold eksisterende plan som hindrer utvidelsen av tomten. Tomten blir romslig 
med mange muligheter for husplassering, dette i forhold til både høyde i terrenget og for 
plassering av garasje.  
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Konklusjon: 
 
Kommunen anser at det er fordeler ved en utvidet tomt for plassering av ny bolig bebyggelse, 
og at det er en naturlig endring i forhold til tidligere flytting av veitrase. Det kan dermed gis 
dispensasjon for utvidelse av tomten som omsøkt.  
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad om dispensasjon datert 12.02.2013 
Oppmålingskart i 1:500 for utvidet tomt. 
Utsnitt av reguleringsplan i 1:2000.   
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Tiltaksstrategi for landbruket i Marker 2013 - 2016  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
21/13 Plan- og miljøutvalget 26.02.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune vedtar Tiltaksstrategi for landbruket i Marker 2013 - 2016 slik det 
foreligger i vedlagt dokument. 
 
 
Sammendrag: 
Marker kommune skal revidere sin tiltaksstrategi for landbruket. Denne vil blant annet danne 
grunnlaget for tilskuddspotten kommunen tildeles til spesielle miljøtiltak i jordbruket og til 
nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Ny strategi vil gjelde for perioden 2013 – 2016. 
 
Bakgrunn: 
Alle kommuner er bedt om å lage tiltaksstrategi for landbruket i sin kommune, basert på 
nasjonale, regionale og lokale miljøutfordringer. Det er forutsatt at kommunen utarbeider 
disse i dialog med faglaga og Fylkesmannen.  
 
Marker kommune vedtok i 2004 en tiltaksstrategi for landbruket i Marker 2005 – 2008. 
Strategien ble utarbeidet i samarbeid med Rødenes og Øymark skogeierlag, Marker Bondelag 
og 2 politiske representanter. Strategien ble vedtatt av Plan og miljøutvalget. På nyåret 2009 
ble ny og revidert strategi utarbeidet og gjort gjeldende for perioden 2009 – 2012.  
 
Fylkesmannen i Østfold har bedt kommuner som har tiltaksstrategier for SMIL og NMSK for 
perioden 2009 – 2012 om å revidere disse. Næringsorganisasjonene i landbruket har deltatt i 
utarbeidelsen av ny tiltaksstrategi og kommet med innspill i forhold til deres behov. På 
bakgrunn av de innspillene som har kommet inn har landbruksforvaltningen i kommunen nå 
laget et forslag til ny tiltaksstrategi for landbruket i Marker. Den vil gjelde for perioden 2013 
– 2016. 
 
Retningslinjene og tiltaksstrategiene vil danne grunnlag for hvordan Fylkesmannen fordeler 
tilskuddsmidlene til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket (NMSK) mellom kommunene i Østfold. Tiltaksstrategien fokuserer derfor 
hovedsakelig på de tiltak og utfordringer som er knyttet til disse tilskuddsordningene. I 
jordbruket vil arbeidet med å skape et renere Haldenvassdrag stå sentralt, mens det er 
kvalitetsskjøtsel av ungskogen som er den største utfordringen i skogbruket. 
 
Vurdering: 
Et aktivt og velfungerende jord- og skogbruk betyr mye for vår kommune. Det er et mål at de 
tilskuddsmidlene vi får overført gjennom NMSK og SMIL til enhver tid brukes til det beste 
for landbruket i Marker.  
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Tiltaksstrategi for landbruket i Marker 2013 – 2016 synliggjør på en oversiktelig måte hva 
som er de største utfordringene for landbrukssektoren i vår kommune og tilskuddsmidlene 
virker til å bli brukt fornuftig i møte med disse utfordringene. 
 
Tiltaksstrategien må allikevel vurderes fortløpende. Det arbeides aktivt med vannkvaliteten i 
Haldenvassdraget og oppfølging av EUs vanndirektiv om dagen. Dette vil kunne medføre nye 
utfordringer i landbruket og det er uklart hvilke andre tilskuddsordninger som vil følge i 
kjølvannet av eventuelle restriksjoner. I skogbruket vil det også kunne skje endringer, for 
eksempel i skogfondsordningen, som i sin tur vil medføre behov for annen bruk av 
tilskuddsmidlene. Kommunen oppfordrer derfor faglagene som har bidratt i arbeidet til å gi 
oss signaler så fort de ser behov for endringer i strategien.  
 
Det er gjort et godt arbeid med revidering og utarbeiding av tiltaksstrategien. 
Næringsorganisasjonene har kommet med nyttige innspill i prosessen, og rådmannen har 
ingen ytterligere kommentarer. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen viser til vedlagte plan og anbefaler tiltaksstrategi for landbruket vedtatt. 
 
Vedlegg: 
Tiltaksstrategi for landbruket i Marker 2013 – 2016. 
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  Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter 


Kulturlandskapstiltak 
  Forurensningstiltak 
 
 
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 
  Skogkulturtiltak 
  Særlige miljøhensyn 
  Andre nærings- og miljøtiltak 
 
 
 
 
Næringsorganisasjonene i landbruket har deltatt i utarbeidelsen av ny 
tiltaksstrategi og kommet med innspill i forhold til deres behov. 
 
 
 
(Tiltaksstrategien er vedtatt i plan- og miljøutvalget 26.02.2013) 
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Tiltaksstrategi for landbruket i Marker 2013 - 2016 


Bakgrunn 
I behandlingen av Stortingsmelding nr. 19 (2001-2002) ”Nye oppgaver for lokaldemokratiet – 
regionalt og lokalt nivå” vedtok Stortinget at lokaldemokratiet skal styrkes på 
landbruksområdet. Målet for satsingen er økt ansvar til kommunene, kommunene som aktiv 
landbrukspolitisk aktør, samt regionalt og lokalt tilpasset politikk. Fra 01.01.04 fikk 
kommunene delegert vedtaksmyndighet etter følgende forskrifter: 
  
- Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, fastsatt av 


Landbruksdepartementet 4. februar 2004. 
- Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, fastsatt av 


Landbruksdepartementet 4. februar 2004. 
- Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer, fastsatt av 


Landbruksdepartementet 4. februar 2004. 
  
Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-forskriften) angir at å fremme 
natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra 
jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift, er formålet med 
forskriften. En viktig målsetting ved utforming av den nye forskriften er å gi økt 
handlingsrom lokalt slik at tiltak kan settes inn der miljøeffekten er størst.   
  
Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket angir forholdsvis detaljert hvilke 
tiltak som kan støttes. I skogbruket kan midlene brukes både til å støtte ordinær drift og til 
allmennyttige tiltak. Siden første tiltaksstrategi ble utarbeidet er vedtaksmyndighet på tilskudd 
til veibygging/opprusting og tilskudd til taubanedrift, hestedrift med mer igjen overført til 
fylkesmannen.  
 
Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer er en konkret forskrift, 
hvor midler tildeles i henhold til ”Hovedplan for skogbruksplanlegging” i fylket. 
Vedtaksmyndigheten er også etter denne forskriften flyttet tilbake til fylkesmannen siden 
første tiltaksstrategi ble utarbeidet. 
  
Det forutsettes at kommunene utarbeider overordnede retningslinjer og flerårige 
tiltaksstrategier, basert på nasjonale, regionale og lokale miljøutfordringer. Det er forutsatt at 
kommunen utarbeider disse i dialog med faglaga og Fylkesmannen. Retningslinjene og 
tiltaksstrategiene vil videre være grunnlag for hvordan Fylkesmannen fordeler midlene 
mellom kommunene. Marker kommune vedtok i 2004 en tiltaksstrategi for landbruket i 
Marker 2005 – 2008. Strategien ble utarbeidet i samarbeid med Rødenes skogeierlag, Øymark 
skogeierlag, Marker bondelag og 2 politiske representanter. Strategien ble vedtatt av Plan og 
miljøutvalget. Ny og revidert strategi ble utarbeidet i samarbeid med de samme faglaga 
(skogeierlagene er nå slått sammen til Marker skogeierlag) og 2 politiske representanter. Den 
ble gjeldende for perioden 2009 – 2012, og ble vedtatt av Plan- og miljøutvalget på nyåret 
2009. 
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Utfordringer, mål og strategier for landbruket i 
Marker 


Jordbruket 
Som følge av kanaliserings-, og rasjonaliseringspolitikken i tiden etter 1950, har Østfold- og 
Markerjordbruket utviklet seg til å bli et relativt ensidig jordbruk basert på kornproduksjon. 
Som et ledd i effektiviseringen ble store arealer bakkeplanert, og en rekke bekker ble lagt i 
rør. Det var lenge en bevisst politikk at eng og beiter skulle legges om til kornarealer. 
Jordbruksarealet ble utvidet gjennom sammenslåing av åkerareal, fjerning av kantvegetasjon 
og åkerholmer, og gjennom kanalisering og senkingstiltak. 
 
Det har politisk vært stort fokus på vannkvaliteten i Haldenvassdraget de siste årene. Som et 
av 8 vannområder i vannregion Glomma/Indre Oslofjord, skal Haldenvassdraget oppfylle EUs 
vanndirektiv innen 2015. Direktivet setter som mål at det skal ivaretas eller oppnås god 
miljøtilstand i vannforekomstene. Tilstanden måles både ut fra økologiske og kjemiske 
forhold. Haldenvassdraget var et av 8 norske vassdrag som ble fullkarakterisert i 2003 i 
forbindelse med forberedelsene til innføringen av Vanndirektivet i Norge. Resultatene viste 
da i korte trekk at det er høy risiko for å ikke nå miljømålene i hovedvassdraget og 
fjordområdene innen 2015. 
 
Haldenvassdraget er sterkt eutrofiert (overgjødsling som fører til algeoppblomstring og 
tilgroing), særlig i de øvre områdene. Det bedrer seg i de nedre innsjøene. En tiltaksanalyse 
for vannområdet Haldenvassdraget fra desember 2008 viser de ulike vannforekomstene i 
kommunen der de er klassifisert etter retningslinjer fra EUs vanndirektiv. For 
vannforekomster som er klassifisert med ”risiko”, skal det settes inn tiltak slik at 
vannkvaliteten bedres. For vannforekomster som er klassifisert med ”ingen risiko”, er det ikke 
nødvendig å sette inn tiltak. Vannforekomster i ”mulig risiko”-klassen må følges videre. 
Tilførselen til Rødenessjøen av næringssalter nordfra, er betydelig. Derfor har Fylkesmannen i 
Østfold og Vannområdet Haldenvassdraget, fra og med 2013, prioritert alle områder som 
drenerer til Rødenessjøen som ekstra sårbare.      
 
Tiltaksanalyser og -planer for å bedre vannkvaliteten i Haldenvassdraget oppdateres 
kontinuerlig, og disse prioriterte tiltakene for Vannområdet Haldenvassdraget vil også danne 
grunnlag for prioriteringsrekkefølgen for innvilgning av kommunale SMIL-midler.   
 
Fylkesmannen i Østfold har lagt fram Regionalt miljøprogram for jordbruket i Østfold 2013-
2016. Der er Haldenvassdraget et av vassdragene i Østfold som har fått status som prioriterte 
vassdrag innenfor Miljøprogrammet. Når Fylkesmannen prioriterer et område i forhold til 
forurensing, stilles det samtidig krav om bestemte jordarbeidingsrutiner for å være berettiget 
areal- og kulturlandskapstilskudd. Inndelingen i prioriterte områder følger vassdragsgrensene 
og ikke kommunegrensene. 
 
Mangelen på beitedyr er en av truslene mot et åpent kulturlandskap. Det er også en utfordring 
å opprettholde andelen beitedyr i områdene der rovdyr er en trussel. Store deler av 
gjengroingsarealet er allerede å betrakte som skogsmark med lauv- og lauvtredominert skog. 
Disse arealene utgjør viktige landskapselementer i, og som ramme rundt, jordbrukslandskapet. 
Arealene representerer store miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, friluftsliv, vilt, 
kulturminner og opplevelseskvaliteter.  
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Marker kommunestyre har vedtatt en kommunedelplan for kulturminner, i 2009. Denne 
planen skal sikre at kulturarven i Marker forvaltes på en måte som sikrer en bærekraftig 
utvikling og verner kulturminner og kulturmiljøer som dokumentasjon av fortiden og en 
ressurs for fremtiden. En registrering og en prioritering av kulturminnene i Marker vil altså 
være til god hjelp for å kunne innvilge tilskudd til gjennomføring av tiltak som ivaretar natur- 
og kulturminneverdiene i kulturlandskapet. Kartleggingen vil også kunne utløse større andel 
av tilskuddspotten fra sentralt hold til kommunen, når vi kan vise til hvilke kulturminner vi 
har. 


Forurensing 
Erosjon og avrenning 
Den største forurensingskilden i jordbruket i Marker er erosjon og avrenning. Altså at jord og 
næringsstoffer renner av jordet og blir ført ut i vassdragene. Erosjon har flere negative 
effekter. Tap av næringsrik matjord svekker jordkvalitet og vekstgrunnlag. Vannkvaliteten i 
vassdragene forringes i form av dårlig drikkevann og ødelagte bade- og fiskeplasser. Til 
jordpartiklene er det bundet næringsstoffer. I vann kan disse frigjøres og ha en forurensende 
effekt. For mye næringsstoffer i vann gir oppblomstring av planter og alger. I 
Haldenvassdraget har det vært flere episoder med oppblomstring av giftige alger de siste 
årene. Stor algevekst fører også til oksygensvinn i vannmassene når dødt materiale brytes ned.  
I tillegg er graving i selve bekkeløpet et problem mange steder. Ustabile bekkekanter fører til 
utglidninger og ras, med de utfordringer dette medfører. 
 
Tiltak for å redusere fosforinnholdet i jorda 
For Haldenvassdraget er det fosfor som er hovedproblemet, siden reduksjon av fosfor vil føre 
til redusert algevekst i ferskvann. Mange steder viser jordanalyser at innholdet av fosfor i 
jorda er mye større enn behovet til vekstene som dyrkes der. Årsakene til dette er at man i 
lengre tid har tilført jorda mer fosfor enn det som har blitt tatt opp av plantene og høstet. 
Problemet er størst på arealer det er tilført store mengder husdyrgjødsel. De viktigste tiltakene 
for å redusere fosforinnholdet i jorda er å redusere mengden gjødsel som brukes og spre den 
på en mer effektiv og hensiktsmessig måte. Kun bruk av husdyrgjødsel i vekstsesongen, 
medfører behov for 12 mnd lagringsplass. 
 
Tiltak for å redusere avrenning av jordpartikler til vassdragene 
Det andre store problemet er at forforholdige jordpartikler vaskes bort fra jordene og ut i 
vassdragene. Dette er bekymringsfullt både fordi verdifull matjord går tapt, og den 
forurensingsmessige effekten det har på miljøtilstanden i vassdraget. De viktigste tiltakene for 
å redusere dette problemet er å redusere jordarbeidingen (spesielt om høsten), ha flerårig 
grasdekke på arealer som er utsatt for oversvømmelse og mye overflateavrenning, og sørge 
for brede buffersoner og vegetasjonsbelter ned mot vassdraget. Disse tiltakene fanges opp av 
tilskuddsordningene i Regionalt Miljøprogram. 
 
Tiltak for å fange opp og rense jordpartikler før de havner i vassdraget 
Mye fosfor er bundet til partikler, og derfor er det spesielt interessant å se på tiltak som fanger 
opp partikkelavrenning nært kilden. Topografien i Haldenvassdraget tilsier ingen stor satsing 
på fangdammer i elve/bekkeløpet. De fleste bekkene tar med seg mye vann fra skog og 
utmark før de renner gjennom jordbruksarealene. Dette medfører store anleggskostnader fordi 
dammene må være store for å ta hånd om alt vannet som kommer. Det kan ofte i stedet være 
aktuelt å åpne gamle bekkelukkinger/hovedgrøfter og utforme disse til langstrakte 
fangdammer, der nedslagsfeltet til dammen hovedsakelig er fra jordbruksareal. 
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Det kan forekomme stor erosjon i vannveier på arealer der det tilføres mye vann fra 
ovenforliggende arealer. Erosjon og graving i forsenkinger skjer ofte i slike situasjoner. Tiltak 
for å hindre slike prosesser omfatter etablering av avskjæringsgrøfter slik at skogsvann ledes 
utenom jordbruksarealene. En annen mulighet er å installere inntakskummer for overflatevann 
slik at vannet ledes i lukket grøft før det begynner å grave. Utforming og vedlikehold av slike 
anlegg er avgjørende for effekten, og i mange tilfeller vil erosjon rundt kummer med dårlig 
vedlikehold bidra til økt partikkelavrenning. Overflateavrenning fra arealer som ligger langt 
fra bekk eller åpent vann kan være direkte forbundet med bekken via inntakskummer for 
overflatevann. Tiltak rundt kummene, for eksempel grassoner og kumdammer, kan bidra til å 
redusere risikoen. 
For flate arealer med lite overflateavrenning, og på jorder med høye P-AL tall bidrar 
grøftevannet med store deler av fosforavrenningen. Rensing av grøfteavrenning er derfor et 
tiltak som kan gi nye muligheter i tillegg til de nåværende rensesystemer, men dette er et tiltak 
som ikke er aktuelt å iverksette før resultat fra forsøkene og kostnadseffektiviteten er vurdert. 
 
Punktkilder 
På 80-tallet ble det gjort mye for å rydde opp i problemet med avrenning fra punktkilder. 
Noen anlegg begynner å bli gamle, og dersom det oppstår lekkasjer kan dette gi relativt 
konsentrerte utslipp av lett tilgjengelige næringsstoffer på linje med kloakklekkasjer. I den 
grad det finnes punktutslipp fra gjødselkjellere, siloer, foringsplasser eller utelager for 
tørrgjødsel er dette kilder det er viktig å stoppe så raskt som mulig. 
Spredning av husdyrgjødsel utenom vekstsesongen medfører særlig store tap av N og P. 
Vårspredning eller spredning senere i vekstsesongen bidrar til å begrense tapene. For å få til 
dette er det behov for 12 mnd lagring av husdyrgjødsel. Dette kan bli et effektivt men 
kostnadskrevende tiltak, og den kommunale SMIL-potten vil straks bli for liten til slike 
miljøinvesteringer. Dersom krav om 12 mnd lager blir innført med forskrift, vil det bli et stort 
finansieringsbehov for å få iverksatt utvidelsene, og tiltaksstrategien må nok da rulleres på 
nytt.  
Hydrotekniske anlegg som kollapser, enten fordi de er overbelastet, eller av andre grunner, 
utgjør punktkilder i form av konsentrert erosjon. Her kan det være aktuelt å oppgradere 
anleggene med for små dimensjoner eller å grave opp rørene for å anlegge åpen bekk. 
 
For å oppnå tilfredsstillende vannkvalitet i vassdragene har Miljøprogrammet i Østfold valgt å 
fokusere på følgende hovedmål: 
 
Hovedmål: 


 Begrense erosjon- og avrenning fra jordbruksarealer 
 Gjennomføre riktig gjødslingsstrategi i forhold til avling, vekst og driftsform 
 Redusere avrenning fra punktkilder  
 Redusere risikoen for plantevernmiddelrester i vassdrag 
 Forsvarlig behandling av landbruksavfall 


 
Ved tiltak mot forurensing som krever investeringer har kommunene midler til spesielle 
miljøtiltak (SMIL) som skal brukes. I forhold til forurensingsutfordringene gjelder dette først 
og fremst følgende tiltak:  
 


 Oppgradering av hydrotekniske anlegg. 
 Kumdammer. 
 Økt lagringskapasitet for husdyrgjødsel (utover kravene i forskrift). 
 Fangdammer, der nedslagsfeltet til dammen hovedsakelig er fra jordbruksareal. 
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 Andre tiltak spesielt tilpasset lokale utfordringer, f.eks transport av husdyrgjødsel ut 
av nedbørsfeltet. 


 
Oppsummering av lokale mål mot forurensing: 


 Vassdraget skal være egnet til bading, fiske, jordvanning og som drikkevannskilde. 
 


Kulturlandskapet 
Spesialiseringen av jordbruket i Marker og Østfold, spesielt fra 1960-tallet, skjedde med 
større enheter, omlegging til kornproduksjon samtidig som det ble færre husdyr. Mange 
tidligere beiter er gjengrodd eller plantet til med gran slik at mange verdifulle områder er gått 
tapt. Særlig verdier knyttet til ekstensiv bruk av arealene, småskalert landskap med 
åkerholmer, randsoner, løvskogbryn og bekkedrag. Endra driftsformer og større enheter i 
jordbruksdriften, gir konsekvenser og utfordringer i forhold til kulturlandskapet i Marker. 
Både åkerholmer og gårdsdammer er viktig både for landskapsbilde og som leveområder for 
planter og dyr i et landskap som ellers er preget av store åpne teiger med åker og kultureng. I 
tillegg til å bremse gjengroingen, er det et stort behov for å gjenopprette en del av det 
mangfoldet som er forsvunnet siden 1960-tallet. Jordene må fortsatt være store og åpne, men 
mange steder må det settes av romslige kantsoner for biologisk mangfold, vannrensing og 
friluftsliv/turveier. Kulturminner og historiske veifar er viktige strukturer i kulturlandskapet. 
 
Skogs- og innsjøbygdene i Haldenvassdraget er en landskapsregion som kan kjennetegnes 
ved: Landskap preget av Ra-demte sjøer; Femsjøen, Ørsjøen og Aspern. Åpne dalformer, 
langstrakte fjordsjøer, åpne leirsletter og skogkledte åser. Hovedsakelig barskog. Skogbruk 
dominerende. (Etter Nordisk Ministerråd, 1987) 
 
Det bør være et mål å: 


 bevare og opprettholde områder med verdi for biologisk mangfold (bekker, dammer, 
kulturmark, åkerholmer, alléer, gamle trær og kantsoner). 


 Reetablere ødelagte og fjernede habitat, spesielt lukka bekker, gjenfylte dammer og 
oppdyrka våtmarksareal. 


 
Når det gjelder gjengroingsproblematikken har det regionale miljøprogrammet fra og med 
2005 innført en tilskuddsordning for å stimulere til beiting og slik sett bidra til å opprettholde 
et åpent kulturlandskap. Tilskuddsordningen innebærer støtte til innmarksbeiteareal. 
Tilstedeværelse av rovdyr i Marker og Østfold er en utfordring i forhold til å hindre 
gjengroing ved å ha sau på beite. Det er store muligheter for å få tilskudd til forebyggende 
tiltak mot rovviltskader. Dette gjelder utgifter til gjerding. For Marker bør derfor de 
kommunale SMIL-tilskuddsmidlene gå til kostnadene ved å holde spesielt viktige områder 
åpne. 
 
Vern og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer 
Hovedutfordringen her er forfall av eldre tunbebyggelse samt freda og verneverdige 
bygninger i landbruket på grunn av strukturendringer i landbruksdrift. Den nye 
kulturminneplanen i Marker vil være til god hjelp ved prioritering mellom søknader og tiltak. 
 
  
Mål: 


 Prioritere kulturminner og kulturmiljøer som bør skjøttes og gjøres tilgjengelig for 
allmennheten og prioritere bevaringsverdig tunbebyggelse. 
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 Bevare og skjøtte prioriterte kulturminner og kulturmiljøer og knytte skjøtsel av 
kulturminner nærmere jordbruket der det er mulig (eks. beiting) 


 Bevare helhetlige gårdsmiljø ved istandsetting og skjøtsel av freda og verneverdige 
bygninger i landbruket. 


Opplevelser og tilgjengelighet 


Gjelder tilrettelegging for tilgjengelighet til vassdrag, kulturminner og utmark. 
 Stimulere til tiltak som øker muligheten for rekreasjon og friluftsliv i jordbrukets 


kulturlandskap. 
 Tilrettelegge for ferdsel og sikre tilgjengelighet til kulturminner og kulturmiljøer. 
 Merking av ferdselsårer og utarbeide enkel informasjon. 
 Ta vare på gamle ferdselsårer. 


 
Oppsummering av lokale mål for kulturlandskapet: 


 Ivareta og utvikle et åpent kulturlandskap. 
 Vedlikeholde og utvikle variasjon og mangfold i kulturlandskapet. 


 
 
SMIL-midlene som kommunen forvalter er tenkt benyttet til etablering og istandsetting, mens 
tilskuddet via regionalt miljøprogram er tiltenkt årlig skjøtsel av viktige naturtyper, 
kulturlandskapselementer og kulturminner. 


 


Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter 
Det kan søkes tilskudd til prosjekter som leder fram til planer for konkrete tiltak innenfor 
kulturlandskap og forurensing. Dette er for å få til en mer helhetlig og samordnet innsats og 
for å bidra til prosesser som sikrer bredest mulig involvering og forankring i miljøarbeidet. 
Formålet er å få i gang prosesser som leder fram til gode og konkrete kulturlandskaps- og 
forurensingstiltak. Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjente kostnadsoverslag ved 
planlegging, organisering og prosjektarbeid. 
 
Grunneiere, lag og foreninger, kommuner og eventuelt andre berørte parter kan delta i nevnte 
prosjekter. 
 


Grøftetilskudd 
Fra 2013 vil det være mulig å søke om tilskudd til grøfting. Det vil tildeles øremerkede midler 
fra Fylkesmannen. Tilskuddet vil bli administrert gjennom SMIL- ordningen. 
 
 


Skogbruket 
Skogen betyr mye for Marker. Av kommunens areal er ¾ skog, noe som naturlig nok preger 
bygda. Skogbruket preges allikevel av at de fleste bønder i dag henter hovedinntekten utenfor 
jord- og skogeiendommen sin. Stadig færre skogeiere har kapasitet til å holde tritt med 
arbeidsoppgavene i egen skog. Det blir en utfordring framover å ha kvalifisert arbeidskraft til 
å ta unna for planting, ungskogpleie og annet arbeid som skogeier tradisjonelt har gjort selv. 
 


Tiltaksstrategi for landbruket i Marker 2013 – 2016. 8







I Marker ble den siste områdetaksten gjort i perioden 1996- 1998. I 2005 ble det gjennomført 
en ren Miljøregistrering i Skog (MiS). I henhold til hovedplan for skogbruksplanlegging i 
Østfold er det en ny skogbruksplan på gang i Marker. Prosessen er startet og i løpet av 2013 
regner vi med å ha gjennomført en ny områdetakst. Områdetaksten gjennomføres sammen 
med Eidsberg kommune. Når områdetaksten er gjennomført vil skogeierne i kommunen ha en 
god og oppdatert oversikt over både skogressurser og miljøverdier på sin eiendom. 
 
Hovedutfordringen blir heretter å øke verdiskapingen i skogbruket, samtidig som verdier 
knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv (herunder jakt og fiske) og kulturminner i 
skogen blir ivaretatt og videreutviklet. Det er særlig viktig å få skogeieren til å foreta de 
langsiktige investeringene i ungskogen. Vi håper at våre lokale vurderinger og prioriteringer 
knyttet til tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket kan bidra til dette. 
 
Kommunene får tildelt årlig en sum fra Østfold fylkes pott av NMSK-midler. På slutten av 
året fordeles ubrukt midler til kommuner som har overskredet sin første tildeling. Dette 
fungerer da i praksis slik at ”førstemann til mølla” får tilskudd. 
 
I 2012 hadde Marker kun mulighet til å gi tilskudd til ungskogpleie og mekanisk etterarbeide. 
Kommunens samlede utbetaling ble på kr. 255 000. For 2013 er Marker tildelt en pott på  
kr. 400 000. Skogbrukssjef i kommunen har da i samråd med Fylkesmannen, besluttet at det 
kan gis tilskudd til markberedning og kunstig kvisting i tillegg til de tiltakene som det ble gitt 
tilskudd til i 2012. Siden Fylket får tildelt sine NMSK- midler årlig, forventes det at Marker 
sin årlige tildelingen vil holde seg nogenlunde rundt kr. 400 000 i perioden 2013 - 2016 
 
Kommunen har ikke lenger vedtaksmyndighet for tilskudd til bygging og opprusting av 
skogsbilveier og skogbruksplanlegging. Dette ligger hos Fylkesmannen 
 


Satser til skogkultur 
Markberedning   Inntil 30 % 
Mek. Etterarbeide  Inntil 30 % 
Avstandsregulering   Inntil 30 % 
Kunstig kvisting  Inntil 30 % 
 
Tilskuddet utbetales på slutten av året. Dersom potten ikke strekker til på fylkesnivå, justeres 
satsene slik at alle får lik tilsskudssats. 
 
Øvrige skogkulturarbeider, som for eksempel planting, suppleringsplanting, grøfterensking, 
forhåndsrydding med mer, er også viktig. Kommunen skulle gjerne hatt tilskuddsmidler nok 
til å gi tilskudd til også disse tiltakene. Med dagens tilskuddsnivå vil kommunen neppe ha 
midler nok til å prioritere tilskudd til mer enn de tiltakene som allerede er satt opp. Det er i 
stedet viktig å få fram hvor gunstig ordningen med skogfond har blitt for skogeier. Skogeier 
har mulighet til å få betydelig skattelette ved å bruke sine egne skogfondsmidler (som 
skogeier selv har satt av ved tømmerdrift) når han investerer i skogen. Kommunen vil vurdere 
tilskudd til øvrige skogkulturarbeider hvis skogfondsordningen endres. 
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Miljøtiltak i Skog. 
I Marker ble Miljøregistreringer i Skog (MiS) avsluttet i 2005/2006. Dette var en registrering 
som Haldenvassdraget skogeierforening tok initiativet til og som sikrer at miljøverdiene i våre 
skoger blir tilstrekkelig ivaretatt ved dagens skogbruk.  
 
Skogeiere som har blitt hardest rammet kan få tilskudd til å dekke merkostnader eller tap ved 
å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdiene på sin eiendom. Det kan 
også søkes tilskudd til delvis å dekke de økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av 
spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger 
om skogsdriften. Kommunen fikk noe ekstra midler i de første årene etter registreringen for å 
kunne gi tilskudd til skogeiere med mange miljøverdier på sin eiendom.  
 
Kommunen kan fortsatt gi slike tilskudd, men må ta av NMSK – tildelingen. Siden trykket på 
tilskudd til skogkultur er såpass høyt, og at alt taes fra en fellespott som fylket får tildelt, kan 
man ikke regne med at det vil være mulighet for å utbetale slike tilskudd i perioden 2013 – 
2016. 
 


Bygging/ opprusting av skogsbilveier    
Det er fylkesmannen i Østfold som sitter på tilskuddspotten til bygging og opprusting av 
skogsbilveier. De har et eget sett med retningslinjer for hvordan de fastsetter tilskuddssats og 
hvilke prosjekter som blir prioritert. 
 
Fylkesmannens retningslinjer: 


 Det kan gis tilskudd til bygging av nye eller ombygging av eksisterende skogsveier 
når dette bidrar til helhetsløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og 
utmarksressursene 


 Det skal ikke gis tilskudd til bygging av permanente veier som fører til reduksjon 
av ”villmarkspregete områder”, dvs områder som ligger mer enn 5 km i horisontal 
avstand fra tekniske inngrep 


 Det kan bare gis tilskudd til veier som er godkjent etter den til enhver tid gjeldende 
forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål, eller etter 
plan- og bygningslovens bestemmelser.  Det er videre et vilkår at veien blir bygd i 
samsvar med gjeldende normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse, 
fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.  Samarbeidstiltak bør prioriteres 


 Før anleggsarbeidet settes i gang skal det foreligge en byggeplan som kommunen 
har godkjent  


 Det er et krav at veien blir vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble 
bygd 


 Tilsatte knyttet til offentlig landbruks- og miljøvernmyndigheter har, når de er på 
tjenestereise i de områder veien betjener, rett til avgiftsfri bruk av veier som har 
fått tilskudd 


 
I Østfold kan det gis inntil 30 % tilskudd til ombygging og nybygging av Landbruksvei  
klasse 3, helårs landbruksvei. Søknadsmengden i Fylket har i de siste årene vært såpass høy at 
man i perioden 2013 – 2016 ikke kan forvente å få mer enn 20 % tilskudd. 
 
Skogsbilveinettet i Marker er i hovedsak godt utbygd. Det viser hovedplan for skogsveier i 
Marker kommune som ble utarbeidet i 1997. Industriens økende behov for jevn tilførsel av 
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ferskt virke gjør derimot at veinettet i større grad enn tidligere må tåle å bli brukt hele året, 
også i bløte perioder. Hovedutfordringen framover blir derfor å ruste opp det veinettet vi har 
til å tåle helårs drift og få i gang gode rutiner for skraping, kantklipping og årlig vedlikehold. 
Det er signalisert at det vil komme nye normaler for krav til skogsbilveier innen kort tid. Nye 
krav til for eksempel bæreevne og veibredde vil dermed kunne skape stort behov for 
opprusting av eksisterende veinett. 
 
Traktorveibygging vil heretter gå ut på å utbedre punkter i terrenget som hindrer dagens 
skogsmaskiner i å ta seg fram på barmark. Med dagens gunstige skogfondsordning er 
kommunen enig i at fylkesmannen prioriterer traktorveier lavere enn bilveier. 
  


 


Oppsummering av utfordringer mht. kulturlandskap, 
forurensing og skogbruk 
 
Forurensing: Å redusere utslipp og forurensing fra landbruket ved hjelp av tekniske 
miljøtiltak. Vesentlig ved rehabilitering av hydrotekniske anlegg og andre tiltak som kan 
redusere fosfortilførslene til Haldenvassdraget. 
 
Kulturlandskap: Hindre gjengroing, fremme biologisk mangfold og bevare 
kulturmiljøer/verneverdige hus. 
 
Skogbruk: Øke aktiviteten på kvalitetsfremmende tiltak i ungskog, skape et helårs veinett, 
støtte skogeiere som påføres større økonomiske tap ved å ivareta biologisk mangfold på sin 
eiendom (etter MiS). 


 


Prioriteringer innen spesielle miljøtiltak i jordbruket: 
 
Forurensingstiltak (normalt ikke over 80 % av tilskuddspotten til jordbrukstiltak, ved 
begrenset totalbevilgning) 


1. Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, Haldenvassdragets nedbørsfelt. 
Veiledende 50 % tilskudd, men inntil 70 % tilskudd. 


2. Kumdammer, Haldenvassdragets nedbørsfelt. Inntil 70 % tilskudd. 
3. Gjødsellager for 12 mnd lagring, veiledende 35 % tilskudd. (Muligens også tilskudd til 


transport av gjødsel ut av sårbare nedslagsfelt). 
4. Fangdammer, Haldenvassdragets nedbørsfelt. Inntil 70 % tilskudd. Nedslagsfeltet til 


dammen bør hovedsakelig være fra jordbruksareal For særskilte tiltak for å bevare 
biologisk mangfold, kan det ytes tilskudd med inntil 100 % av godkjent 
kostnadsoverslag.  


5. Graving av åpne kanaler til erstatning for eksisterende lukka (kollapsede) avløp, 
Haldenvassdragets nedbørsfelt. Inntil 70 % tilskudd. For særskilte tiltak for å bevare 
biologisk mangfold, kan det ytes tilskudd med inntil 100 % av godkjent 
kostnadsoverslag. 
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6. Tiltak for å redusere eller hindre avrenning av husdyrgjødsel i utekveer og 
samleplasser for beitedyr. Dette bør være tiltak med tilknytning til eksisterende 
driftsbygning eller eksisterende driftsopplegg. Haldenvassdragets nedbørsfelt. Inntil 
35 % tilskudd. 


7. Samme prioriteringsrekkefølge, men til Stors Lees og Glommas nedbørsfelt. Samme 
tilskuddssatser. 


 
Kulturlandskapstiltak (normalt ikke under 20 % av tilskuddspotten til jordbrukstiltak, 
ved begrenset totalbevilgning) 


8. Istandsetting av gamle beiteområder/ kulturmark. Veiledende 50 %, men inntil 70 % 
tilskudd. Kostnader til gjerding søkes over ordingen for forebyggende tiltak mot 
rovviltskader. 


9. Tiltak for å fremme biologisk mangfold. Veiledende 50 %, men inntil 70 % tilskudd. 
10. Tiltak som ivaretar kulturminner og kulturmiljøer, inkludert freda og verneverdige 


bygninger gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting. Veiledende 50 %, men 
inntil 70 % tilskudd. For bygninger inntil 50 % tilskudd. 


11. Tiltak som tilrettelegger for større tilgjengelighet og opplevelser i landskapet, og som 
holder verdifulle områder åpne. Inntil 70 % tilskudd. 


Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter 


Regionalt miljøprogram for Østfold 2013 – 2016 legger opp til ekstra fokus på spesielt 
sårbare områder med tanke på vannkvalitet og at det settes inn ekstra tiltak her. I samarbeid 
med Vannområdet Haldenvassdraget er foreløpig alle områder som drenerer til Rødenessjøen 
plukket ut, men også Gunnengbekken og Ruudselva kan være aktuelle prioriterte områder. 
Det er forslag om mer konkret rådgivning ned på gårdnivå, og konkretisering av miljøplanene 
med tilhørende miljøtiltak blir nok essensielt. Tiltak i disse sårbare områdene får høy prioritet 
i vår tiltaksstrategi. 
 
 
Søknaden 
 
Det skal benyttes særskilt søknadsskjema (SLF-430 B). Søknaden skal inneholde 
opplysninger om: 


 Formålet med tiltaket/tiltakene  
 Tiltakets omfang, framdriftsplan, arbeidsbeskrivelse, tegninger m.m.  
 Spesifisert kostnadsoverslag og finansieringsplan  
 Kart (f.eks. økonomisk kartverk) som viser arealer, viktige elementer i 


landskapet og plassering av tiltak som det søkes tilskudd til  
 Fotografier som viser arealer, bygninger og/eller elementer det søkes 


tilskudd for  
 Bygningstiltak skal planlegges i samråd med lokal/regional 


kulturminneforvaltning.  
 Eventuell fredningsstatus eller forslag om fredning i medhold av 


kulturminnelov, naturvernlov eller regulering til spesialområde etter plan- 
og bygningsloven.  


 Kopi av Miljøplan trinn II, for søkere som mottar produksjonstilskudd i 
jordbruket. 
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Praktiske rutiner rundt søknadsfrister, innvilgninger og utbetalinger må vi være åpne for at 
kan forandres i strategiplanperioden. Dette gjelder også tilskuddsatsene, som naturlig nok vil 
avhenge av den totale potten vi får det enkelte år. 
 
 


Retningslinjer for prioritering mellom ulike søknader til samme type 
tiltak: 
 


1. Miljøgevinst 
2. Kostnadseffektivitet 
3. Samarbeidsprosjekt 
4. Områdetiltak 
5. Allmennytte 


 
Fokus vil være på hvor mye fosfor vi kan holde tilbake pr. tilskuddskrone. De områdene som 
Vannområdet Haldenvassdraget plukker ut som mest sårbare, vil få høyeste prioritet. 
 


Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldsloven eller Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold er en 
norsk lov som gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. Den ble godkjent i statsråd 
3. april 2009 og gir myndighetene en plikt til å vurdere tiltak, dersom natur er truet. 
  
I Tiltaksstrategien skal Naturmangfoldloven (NML) gjelde ved prioriteringen av tiltak. 
I følge §7 i loven skal vedtak vurderes etter §§8-12 når det er snakk om tildeling av 
tiltaksrettet tilskudd. SMIL betraktes som tiltaksrettet tilskudd og hver sak skal altså 
vurderes etter §§8-12. Restaurering av bygninger kan berøre naturmangfold, f. eks. hvis det 
vokser sjeldne lav på gamle tømmerstokker eller hvis det finnes flaggermus på loftet. 
Tiltak som fremmer utvalgte naturtyper og prioriterte arter bør prioriteres høyt ved tildeling 
av tilskudd. Tiltak som er i strid med NML ikke skal prioriteres. 
 


Søknadsfrister 
Det er søknadsfrist 1. oktober for tilskudd til forurensningstiltak, kulturlandskapstiltak, 
planleggings- og tilretteleggingsprosjekter og miljøtiltak i Skog.  
 
Utbedring av hydrotekniske anlegg vil kunne innvilges fortløpende. Tilskudd til skogkultur 
blir innvilget fortløpende i forbindelse med at regningen blir belastet skogeiers 
skogfondskonto. Tilskudd godskrives skogeiers skogfondskonto mot slutten av året og 
endelig tilskuddssats bestemmes da (inntil en bestemt % -sats). Regninger må være inne i 
løpet av november for å få ut tilskudd på samme året. 
 
Fylkesmannen i Østfold tar i mot søknader om tilskudd til veibygging/- opprusting 
fortløpende. Søknad sendes skogansvarlig i kommunen. 
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Oppsummering 
Det blir en felles utfordring for både næringsorganisasjonene og oss andre i landbruket i 
Marker å øke engasjementet til de som driver/eier en landbrukseiendom slik at de reduserer 
landbruksforurensingene og skjøtter kulturlandskapet sitt. Vannkvaliteten i Haldenvassdraget 
er hovedutfordringen i den neste fireårsperioden, og derfor vil forurensingstiltak som kan 
redusere fosfortilførslene ha førsteprioritet i tiltaksstrategien for SMIL i Marker. 
Skogeierne må motiveres til å investere i kvalitetsfremmende tiltak i ungskogen, ta vare på 
sine miljøverdier og sørge for å ha et veinett som sikrer helårs adgang til skogens ressurser. 
Det første er en forutsetting for å få fagarbeidere til å satse på skogkultur og for å få 
kvalitetsvirke i framtiden. 
 
Det er også viktig å gi informasjon ut til eiere av landbrukseiendommer i Marker om at det 
faktisk finnes tilskuddsordninger og midler som det kan søkes på. Vi er avhengig av å få inn 
gode og seriøse søknader. Landbruksforvaltningen vil være aktive i søknadsomgangen, være 
behjelpelige med søknadskriving, gi informasjon ut til aktuelle søkere o.s.v. Vi blir gjerne 
med på møter og informerer, og håper på en god kommunikasjon og samarbeid med aktuelle 
aktører. 
 
Tiltaksstrategi for landbruket i Marker 2013 -2016 er utarbeidet av den lokale 
landbruksforvaltningen i samarbeid med kommunens næringsorganisasjoner og politikere. Vi 
håper derfor at de vurderinger og prioriteringer som ligger til grunn for strategien er de beste 
slik at vi også i framtiden skal ha et aktivt jord- og skogbruk i Marker. 
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