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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
Arkivsak: 07/521  
 
Reguleringsplan for Ørje tollstasjon - riksgrensen 
 
 
Saksbehandler:  Amund Kind Arkiv: PLID 
Tollsted/riksgrensen /E18  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 52/08 Plan- og miljøutvalget 10.06.2008 
PS 57/08 Kommunestyret 17.06.2008 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1a) Merknadene fra Statens vegvesen tas delvis til følge ved at det tas inn en ny 


reguleringsbestemmelse §4.2, og at reguleringsbestemmelse §4.1 og §9.3 endres i samsvar 
med følgende:     
  


§4.2 Rundkjøring og nytt vegsystem rundt ny tollstasjon må være etablert før ny 
tollstasjon tas i bruk.  


  
§4.1 Undergang under E18 mellom rasteplass og herberge og serveringssted 
kombinert med skistadion (Over-Kjølen) skal ferdigstilles samtidig med planlagt 
utvidelse av E18, herunder ny avkjøring til tollstasjonen.  


  
§9.3 Før E18 kan endres skal det foreligge byggeplan, godkjent av Statens vegvesen, 
som viser veganlegget med alle tekniske anlegg, lys, skilt og grøntanlegg.  Ved 
utarbeidelse av byggeplan kan areal regulert som kjørevei og annen veggrunn sees 
samlet, og arealene kan justeres i forhold til hverandre.   


  
1b) Merknad vedrørende byggegrense langs E18 tas til følge ved at byggegrense tegnes inn i 


område for kombinert formål offentlig trafikkområde, rasteplass og spesialområde VA-
anlegg. 
  


1c) Merknad vedrørende regulering av areal tilhørende gamle Hydrostasjonen øst for E18 tas 
ikke til følge.  Begrunnelsen er at grunneier har planer om å avvikle bensinsalget i dette 
området. 
  


2)  Merknader fra Trond Høgaas tas ikke til følge.  Begrunnelsen er at begrensninger på tillatt 
skogsdrift som følge av regulering av bevaring av den gamle grenseveien gjelder en svært 
liten del av eiendommen og vurderes å ha liten driftsmessig betydning.  Merknad 
vedrørende reduksjon av byggeområde for tollstasjon tas ikke til følge.  Begrunnelsen er 
at hytta vil bli noe skjermet av terreng og vegetasjon, at planen har bestemmelser som 
sikrer at eiendommen ikke utsettes for støy over gjeldende grenseverdier og at problemer 
med uønsket belysning kan søkes redusert gjennom detaljprosjekteringen av tollstedet.   


  
3a) Merknader fra Norman Krosse og hans Advokat tas delvis tatt til følge ved at planens 


bestemmelse §9.2 og §21.5 endres slik at driftsadkomst til skogeiendommen sikres.  
Bestemmelsene endres i samsvar med følgende:  
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§9.2 Området omfatter eksisterende kjørevei (tidligere riksveg) vest for E18.  Veien 
skal nyttes til kjørevei, kontrollert med bom, og skal fungere som driftsvei for 
tilgrensende skogeiendommer. Utkjøring på E18 skal være fremkommelig både mot 
øst og vest.  


  
§21.5  Det skal sikres driftsadkomst til skog innenfor spesialområde friluftsområde via 
regulert byggeområde herberge og bevertning og spesialområde skistadion.  
Driftsadkomsten må være tilgjengelig for tømmertransport med store kjøretøy 
(tømmerbil med henger).  


  
3b) Merknad vedrørende reduksjon av regulert areal til tollstasjon tas ikke til følge.  


Begrunnelsen er at tilleggsarealet skal sikre tilstrekkelige arealer for tollstasjonen i ett 
langsiktig perspektiv.   
  


3c) Merknader vedrørende endret plassering av undergang tas ikke til følge.  Begrunnelsen er 
at driftsadkomst sikres over gnr 98 bnr 8, skistadion, og at det ikke er ønskelig å flytte 
undergangen.  
  


3d) Merknad vedrørende driftsadkomst gjennom kombinert formål offentlig trafikkområde, 
rasteplass og spesialområde VA-anlegg tas ikke til følge.  Begrunnelsen er at gamle 
riksvei 6 kan benyttes som driftsadkomst etter at et eventuelt rasteanlegg er opparbeidet.  
  


3e) Merknad vedrørende rasteanlegg og VA-anlegg tas ikke til følge.  Begrunnelsen er at det 
er ønskelig å etablere et rasteanlegg i grenseområdet.  Rensedam/fordrøyningsanlegg 
vurderes som en god måte å håndtere overvannet fra tollstasjonen.   
  


3f) Merknad vedrørende turstier og friluftsaktivitiet på nordsiden av E18 tas ikke til følge.  
Begrunnelsen er at det er behov for å tilrettelegge for gående utenom tollstasjonsområdet, 
og at den planlagte grensestien vil følge eksisterende veier, dvs gamle riksvei og gamle 
grensevei, nord for E18.   
  


3g) Merknad vedrørende ønske om å opprettholde regulering av forretningsareal nord for E18 
tas ikke til følge.  Begrunnelsen er at regulering av store arealer til forretningsformål er i 
strid med gjeldende rikspolitiske retningslinjer for areal og transportplanlegging og 
fylkesdelplan for areal og transport i Indre Østfold. 
  


4    Reguleringsforslag med plankart datert 29.03.08, bestemmelser datert 29.03.08, og 
tilhørende planbeskrivelse datert 29.03.08 med ovenfor nevnte endringer egengodkjennes 
i samsvar med plan- og bygningslovens §27-2.  


 
 
 
Plan- og miljøutvalget  - 10.06.2008 sak 52/08 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling: 
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1a) Merknadene fra Statens vegvesen tas delvis til følge ved at det tas inn en ny 
reguleringsbestemmelse §4.2, og at reguleringsbestemmelse §4.1 og §9.3 endres i samsvar 
med følgende:     
  


§4.2 Rundkjøring og nytt vegsystem rundt ny tollstasjon må være etablert før ny 
tollstasjon tas i bruk.  


  
§4.1 Undergang under E18 mellom rasteplass og herberge og serveringssted 
kombinert med skistadion (Over-Kjølen) skal ferdigstilles samtidig med planlagt 
utvidelse av E18, herunder ny avkjøring til tollstasjonen.  


  
§9.3 Før E18 kan endres skal det foreligge byggeplan, godkjent av Statens vegvesen, 
som viser veganlegget med alle tekniske anlegg, lys, skilt og grøntanlegg.  Ved 
utarbeidelse av byggeplan kan areal regulert som kjørevei og annen veggrunn sees 
samlet, og arealene kan justeres i forhold til hverandre.   


  
1b) Merknad vedrørende byggegrense langs E18 tas til følge ved at byggegrense tegnes inn i 


område for kombinert formål offentlig trafikkområde, rasteplass og spesialområde VA-
anlegg. 
  


1c) Merknad vedrørende regulering av areal tilhørende gamle Hydrostasjonen øst for E18 tas 
ikke til følge.  Begrunnelsen er at grunneier har planer om å avvikle bensinsalget i dette 
området. 
  


2)  Merknader fra Trond Høgaas tas ikke til følge.  Begrunnelsen er at begrensninger på tillatt 
skogsdrift som følge av regulering av bevaring av den gamle grenseveien gjelder en svært 
liten del av eiendommen og vurderes å ha liten driftsmessig betydning.  Merknad 
vedrørende reduksjon av byggeområde for tollstasjon tas ikke til følge.  Begrunnelsen er 
at hytta vil bli noe skjermet av terreng og vegetasjon, at planen har bestemmelser som 
sikrer at eiendommen ikke utsettes for støy over gjeldende grenseverdier og at problemer 
med uønsket belysning kan søkes redusert gjennom detaljprosjekteringen av tollstedet.   


  
3a) Merknader fra Norman Krosse og hans Advokat tas delvis tatt til følge ved at planens 


bestemmelse §9.2 og §21.5 endres slik at driftsadkomst til skogeiendommen sikres.  
Bestemmelsene endres i samsvar med følgende:  


§9.2 Området omfatter eksisterende kjørevei (tidligere riksveg) vest for E18.  Veien 
skal nyttes til kjørevei, kontrollert med bom, og skal fungere som driftsvei for 
tilgrensende skogeiendommer. Utkjøring på E18 skal være fremkommelig både mot 
øst og vest.  


  
§21.5  Det skal sikres driftsadkomst til skog innenfor spesialområde friluftsområde via 
regulert byggeområde herberge og bevertning og spesialområde skistadion.  
Driftsadkomsten må være tilgjengelig for tømmertransport med store kjøretøy 
(tømmerbil med henger).  


  
3b) Merknad vedrørende reduksjon av regulert areal til tollstasjon tas ikke til følge.  


Begrunnelsen er at tilleggsarealet skal sikre tilstrekkelige arealer for tollstasjonen i ett 
langsiktig perspektiv.   
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3c) Merknader vedrørende endret plassering av undergang tas ikke til følge.  Begrunnelsen er 
at driftsadkomst sikres over gnr 98 bnr 8, skistadion, og at det ikke er ønskelig å flytte 
undergangen.  
  


3d) Merknad vedrørende driftsadkomst gjennom kombinert formål offentlig trafikkområde, 
rasteplass og spesialområde VA-anlegg tas ikke til følge.  Begrunnelsen er at gamle 
riksvei 6 kan benyttes som driftsadkomst etter at et eventuelt rasteanlegg er opparbeidet.  
  


3e) Merknad vedrørende rasteanlegg og VA-anlegg tas ikke til følge.  Begrunnelsen er at det 
er ønskelig å etablere et rasteanlegg i grenseområdet.  Rensedam/fordrøyningsanlegg 
vurderes som en god måte å håndtere overvannet fra tollstasjonen.   
  


3f) Merknad vedrørende turstier og friluftsaktivitiet på nordsiden av E18 tas ikke til følge.  
Begrunnelsen er at det er behov for å tilrettelegge for gående utenom tollstasjonsområdet, 
og at den planlagte grensestien vil følge eksisterende veier, dvs gamle riksvei og gamle 
grensevei, nord for E18.   
  


3g) Merknad vedrørende ønske om å opprettholde regulering av forretningsareal nord for E18 
tas ikke til følge.  Begrunnelsen er at regulering av store arealer til forretningsformål er i 
strid med gjeldende rikspolitiske retningslinjer for areal og transportplanlegging og 
fylkesdelplan for areal og transport i Indre Østfold. 
  


4    Reguleringsforslag med plankart datert 29.03.08, bestemmelser datert 29.03.08, og 
tilhørende planbeskrivelse datert 29.03.08 med ovenfor nevnte endringer egengodkjennes 
i samsvar med plan- og bygningslovens §27-2.  


 
 
Kommunestyret  - 17.06.2008 sak 57/08 
 
Behandling i kommunestyret 17.06.08: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret 17.06.08: 
 
1a) Merknadene fra Statens vegvesen tas delvis til følge ved at det tas inn en ny 


reguleringsbestemmelse §4.2, og at reguleringsbestemmelse §4.1 og §9.3 endres i samsvar 
med følgende:     
  


§4.2 Rundkjøring og nytt vegsystem rundt ny tollstasjon må være etablert før ny 
tollstasjon tas i bruk.  


  
§4.1 Undergang under E18 mellom rasteplass og herberge og serveringssted 
kombinert med skistadion (Over-Kjølen) skal ferdigstilles samtidig med planlagt 
utvidelse av E18, herunder ny avkjøring til tollstasjonen.  


  
§9.3 Før E18 kan endres skal det foreligge byggeplan, godkjent av Statens vegvesen, 
som viser veganlegget med alle tekniske anlegg, lys, skilt og grøntanlegg.  Ved 
utarbeidelse av byggeplan kan areal regulert som kjørevei og annen veggrunn sees 
samlet, og arealene kan justeres i forhold til hverandre.   
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1b) Merknad vedrørende byggegrense langs E18 tas til følge ved at byggegrense tegnes inn i 
område for kombinert formål offentlig trafikkområde, rasteplass og spesialområde VA-
anlegg. 
  


1c) Merknad vedrørende regulering av areal tilhørende gamle Hydrostasjonen øst for E18 tas 
ikke til følge.  Begrunnelsen er at grunneier har planer om å avvikle bensinsalget i dette 
området. 
  


2)  Merknader fra Trond Høgaas tas ikke til følge.  Begrunnelsen er at begrensninger på tillatt 
skogsdrift som følge av regulering av bevaring av den gamle grenseveien gjelder en svært 
liten del av eiendommen og vurderes å ha liten driftsmessig betydning.  Merknad 
vedrørende reduksjon av byggeområde for tollstasjon tas ikke til følge.  Begrunnelsen er 
at hytta vil bli noe skjermet av terreng og vegetasjon, at planen har bestemmelser som 
sikrer at eiendommen ikke utsettes for støy over gjeldende grenseverdier og at problemer 
med uønsket belysning kan søkes redusert gjennom detaljprosjekteringen av tollstedet.   


  
3a) Merknader fra Norman Krosse og hans Advokat tas delvis tatt til følge ved at planens 


bestemmelse §9.2 og §21.5 endres slik at driftsadkomst til skogeiendommen sikres.  
Bestemmelsene endres i samsvar med følgende:  


§9.2 Området omfatter eksisterende kjørevei (tidligere riksveg) vest for E18.  Veien 
skal nyttes til kjørevei, kontrollert med bom, og skal fungere som driftsvei for 
tilgrensende skogeiendommer. Utkjøring på E18 skal være fremkommelig både mot 
øst og vest.  


  
§21.5  Det skal sikres driftsadkomst til skog innenfor spesialområde friluftsområde via 
regulert byggeområde herberge og bevertning og spesialområde skistadion.  
Driftsadkomsten må være tilgjengelig for tømmertransport med store kjøretøy 
(tømmerbil med henger).  


  
3b) Merknad vedrørende reduksjon av regulert areal til tollstasjon tas ikke til følge.  


Begrunnelsen er at tilleggsarealet skal sikre tilstrekkelige arealer for tollstasjonen i ett 
langsiktig perspektiv.   
  


3c) Merknader vedrørende endret plassering av undergang tas ikke til følge.  Begrunnelsen er 
at driftsadkomst sikres over gnr 98 bnr 8, skistadion, og at det ikke er ønskelig å flytte 
undergangen.  
  


3d) Merknad vedrørende driftsadkomst gjennom kombinert formål offentlig trafikkområde, 
rasteplass og spesialområde VA-anlegg tas ikke til følge.  Begrunnelsen er at gamle 
riksvei 6 kan benyttes som driftsadkomst etter at et eventuelt rasteanlegg er opparbeidet.  
  


3e) Merknad vedrørende rasteanlegg og VA-anlegg tas ikke til følge.  Begrunnelsen er at det 
er ønskelig å etablere et rasteanlegg i grenseområdet.  Rensedam/fordrøyningsanlegg 
vurderes som en god måte å håndtere overvannet fra tollstasjonen.   
  


3f) Merknad vedrørende turstier og friluftsaktivitiet på nordsiden av E18 tas ikke til følge.  
Begrunnelsen er at det er behov for å tilrettelegge for gående utenom tollstasjonsområdet, 
og at den planlagte grensestien vil følge eksisterende veier, dvs gamle riksvei og gamle 
grensevei, nord for E18.   
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3g) Merknad vedrørende ønske om å opprettholde regulering av forretningsareal nord for E18 
tas ikke til følge.  Begrunnelsen er at regulering av store arealer til forretningsformål er i 
strid med gjeldende rikspolitiske retningslinjer for areal og transportplanlegging og 
fylkesdelplan for areal og transport i Indre Østfold. 
  


4    Reguleringsforslag med plankart datert 29.03.08, bestemmelser datert 29.03.08, og 
tilhørende planbeskrivelse datert 29.03.08 med ovenfor nevnte endringer egengodkjennes 
i samsvar med plan- og bygningslovens §27-2.  


 
 
Sammendrag: 
 
Forslag til reguleringsplan for Ørje tollstasjon – Riksgrensen har vært lagt ut til offentlig 
ettersyn i perioden 29.04.08 til 29.05.08.  Det er kommet inn 4 uttalelser til planforslaget.  På 
bakgrunn av uttalelsene foreslås det noen endringer i planens bestemmelser.  Endringene 
gjelder hovedsakelig utformingen av veianlegg og driftsadkomster til skog.  Endringene anses 
som mindre vesentlige og det anbefales at det faste utvalget for plansaker godkjenner 
planforslaget for endelig vedtak i kommunestyret.   
  
  


Bakgrunn 
  
E18 er under utbygging på både norsk og svensk side.  Prognoser for trafikkutviklingen viser 
sterk vekst fram mot 2027 noe som fører til at det er behov for å utvide eksisterende tollsted.  
På svensk side vil omlegging av E18 medføre at tollstedet på Hån må flyttes.  Svensk og 
norsk myndighet har på denne bakgrunn besluttet å samlokalisere norsk og svensk tollkontroll 
på grenseovergangen.   
  
   
Saken gjelder 
Forslag til reguleringsplan for Ørje Tollstasjon.  Planen fremmes som reguleringsplan etter 
pbl §29, dvs bestemmelser om samarbeid mellom kommuner og offentlige etater om 
regulering.  Forslagsstiller er Statsbygg på vegne av Toll og avgiftsdirektoratet.  Konsulent 
for utarbeidelse av reguleringsforslaget er Multiconsult AS.  
  
Det faste utvalget for plansaker innstiller overfor Kommunestyret som fatter endelig 
reguleringsvedtak i samsvar med plan- og bygningslovens §27-2.   
 
Planprosess 
Offentlig ettersyn ble varslet med brev til grunneiere (og annonse i Smaalenenes Avis) den 
29. april 2008.  Frist for uttalelse var 29. mai 2008.  Kommunen har mottott 4 uttalelser.  
Uttalelsene er kommentert i vedlegget Sammendrag av uttalelser til offentlig ettersyn, datert 
05.06.08.  
  
Det vises til sak 23/08 for ytterligere saksopplysninger om planforslaget.  
  
  
Vurdering: 
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Statens vegvesen uttaler at de støtter kommunens ønske om at undergang mellom ny 
rasteplass og Over-Kjølen anlegget bygges samtidig med ny tollstasjon.  Statens vegvesen 
gjør imidlertig oppmerksom på at undergangen må bekostes av andre siden denne ikke er 
prioritert i handlingsprogrammet for Statens vegvesen.   
Reguleringsplan etter plan- og bygningsloven styrer ikke forhold knyttet til finansiering av 
planlagte tiltak og dette må avklares gjennom andre prosesser.  Det kan arbeides videre med 
finansiering av undergang mellom ny rasteplass og Over-Kjølen anlegget etter at 
reguleringsplanen er vedtatt.  I og med at behovet for undergangen økes som en følge av at 
det ikke er aktuelt å tilrettelegge for gangtrafikk gjennom tollstasjonsområdet, vil det være 
naturlig at utbygger av tollstasjonen bærer hele eller deler av kostnadene som følge av dette.  
Rettigheter og plikter, herunder økonomiske forhold, i forbindelse med utbygging av 
søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven kan avtales gjennom utbyggingsavtale 
mellom kommune og utbygger.   
  
Det foreslås innarbeidet ny rekkefølgebestemmelse i planen på bakgrunn av uttalelse fra 
Statens vegvesen.  Denne bestemmelsen sikrer at byggområde for tollstasjon ikke tas i bruk 
før tilhørende oppgradering av E18 er utført.   
  
Utbygging av en velfungerende tollstasjon er av nasjonal interesse.  De lokale interessene som 
er knyttet til en utleiehytte og drift av skog er av mer marginal betydning.  Opprettholdelse av 
gjeldende regulering med store forretningsarealer er ikke i samsvar med dagens retningslinjer 
for areal- og transportplanlegging, og derfor ikke et aktuelt alternativ ved utarbeidelse av en 
ny plan.  Merknader vedrørende reduksjon av område for tollstasjon anbefales derfor ikke tatt 
til følge.   
  
Det er vanlig ved utbygging av nye veianlegg at tap av eksisterende driftsadkomster til jord- 
og skogbruksareal erstattes.  Det anbefales derfor noen mindre endringer av 
reguleringsbestemmelsene for å sikre disse hensynene.     
  
Konklusjon: 
  
Det anbefales at planforslaget med endringer etter offentlig ettersyn egengodkjennes i 
samsvar med plan- og bygningslovens §27-2.  
 
 
 
Vedlegg:  Sammendrag av uttalelser til offentlig ettersyn, datert 05.06.08. 
 
Det vises til sak 23/08, behandlet 22.04.08, vedlagt reguleringsplan, planbeskrivelse og 
planbestemmelser. 
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Oppsummering av innspill i planarbeidet som flg.av varsel om oppstart 
 
 
Avsender Innhold 
Over Kölen AS, v/Nils 
Skogstad, datert 25.05.07 


1. Har ingen merknader til planene om utvidelse av Ørje 
Tollsted. Forutsetter imidlertid at økt trafikk ved 
tollstasjonen ikke påvirker deres to inn- og utkjørsler ved 
kafeteriaen. De er avhengig av at de kan opprettholdes.  
2. Ser positivt på ny aktivitet i området som kan bidra til 
flere besøkende i Kjølen Sportcenter.  
3. Ønsker å se de nye tegningene over nybygg og de 
trafikale løsningene når de er klare.  


Norman Krosse, datert 
05.06.07 og 13.12.07 


1. Trafikkforhold: mer trafikk vil kunne påvirke 
eksisterende avkjørsler langs E18. Dersom Statens vegvesen 
ønsker oppgradering og breddeutvidelse av E18 mellom 
Ørje og riksgrensa, må det inn i reguleringsplanen.  
2. Forutsetter at det fortsatt blir skogsbilvegsstandard med 
mulighet for vogntog til å kjøre ut og inn på tilførselsveg. 
Tilknytning fra nedlagt riksvei 6 (vei for skogbruksformål) 
til E18 bør ikke gå gjennom parkeringsområde slik som i 
dag. Må sikre adkomst til skogen bak tollstedet over det nye 
utbyggingsområdet eller på annen måte. Bruk av veien er 
ikke begrenset til skogbruksformål. Mener veien fortsatt har 
status som offentlig.   
3. Høgspente/Lavspente kraftlinjer og telefonlinjer bør 
planlegges slik at de ikke er til hinder for annen utbygging i 
planområdet eller skogbruksdrift. De bør samles og graves 
ned.  
4. Oppstilling av mange lastebiler kan medføre forurensning 
i overflatevann og ned til grunnvannet. Stiller spørsmål om 
behov for felles vannforsyning, rensing eller andre tiltak.  
 


Trond Høgaas, datert 
06.06.07 


1. Eier eiendommen gbnr. 97/19 og 32. Sistnevnte omfatter 
hytta ”Fjellstua”. Det er spesielt hytta som blir berørt av 
anlegget, og skogen er også innenfor plangrensa. Krever 
erstatning dersom tradisjonell drift blir begrenset.  
2. Har pusset opp ”Fjellstua” og fått innlagt strøm. 
Sommervann til vegg er planlagt. Hytta var planlagt som 
utleieobjekt med stillhet og fin natur i omgivelsene. Ser 
begrenset mulighet for potensialet for utleie dersom 
anleggsplanene realiseres. Mener det blir for mye støy og 
virksomhet nær hytta.  
3. Uttrykker at Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold 
er enig i hans vurderinger vedr.potensiale for utleie og tap 
av inntekter. Kan innhente egen uttalelse om dette om 
nødvendig. 
4. Krever erstatning for tapet den planlagte tollstasjonen 
påfører hans anlegg. Ønsker en dialog om saken.  


Østfold fylkeskommune, 
regionalavdelingen, 


1. Viktig å samarbeid med Marker kommune for å vurdere 
alle temaer/aktuelle interesseområder innenfor planområdet. 
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planseksjonen, datert 
08.06.07 


Viser til Interreg-prosjekt: skianlegget som går på tvers av 
grensen. Skianlegget med evt.utvidelsesmuligheter må 
inngå i reguleringsplanen. I samme Interreg-prosjekt inngår 
også et orienteringskart.  
2. I området kan det være aktuelt å etablere 
reiselivsbedrifter mv.  
3. Andre viktige temaer som bør vurderes i planarbeidet vil 
være: grønnstruktur/stier, estetikk/landskapstilpasning, 
rekreasjon/friluftsliv, universell utforming og støy. 


Fylkesmannen i Østfold, 
landbruksavd. og 
miljøvernavd., 08.06.07 


1. Kommunens oppgave å vurdere om tiltaket kommer inn 
under KU-forskriften. 
2. Fylkesmannens primære oppgave er å se til at nasjonal 
areal- og miljøvernpolitikk blir ivaretatt. Kommunens 
oppgave å se til at de mer lokale og regionale 
verneinteressene blir ivaretatt. All omdisponering av dyrka 
og dyrkbar jord skal registreres i KOSTRA. 
3. Ber om at forholdene nevnt i punktene nedenfor 
vurderes/blir ivaretatt. 
- samsvar med overordnede planer og styringssignaler 
- reguleringsplan som skal erstattes, må benevnes med navn 
og vedtaksdato 
- universell utforming 
- undersøke vedrørende evt. forurensninger i grunnen ved 
nye byggetiltak, jfr. Kapittel 2 i forurensningsforskriften 
- støy, jfr. Retningslinjer T-1442. Utbygger og kommunen 
har ansvar om grenseverdiene overskrides.  
- estetikk/stedstilpasset byggeskikk 
- verdifulle landskapselementer og grønnstruktur og evt. 
innføring av ny grønnstruktur 
- biologisk mangfold, jfr. kommunens biomangfoldplan 
- veileder for utforming av plandokumentene må forholde 
seg til MD’s planveileder 


Østfold fylkeskommune, 
kulturminneseksjonen, datert 
08.06.07, 27.06.07, 28.08.07, 
29.10.07 


1. Mindre arkeologisk/kulturhistorisk registrering har blitt 
foretatt av fylkeskonservatoren i perioden 07-14.09.07. 
Egen registreringsrapport er utarbeidet. 
2. Det er ikke påvist automatisk fredede kulturminner 
innenfor planområdet.  
3. Det er påvist et eldre veianlegg fra nyere tid, og veien er 
trolig en gammel grensevei. Anbefaler at veien markeres i 
planen som spesialområde for bevaring av kulturminner 
(veianlegg). Spesialområdets avgrensning vil være noe 
avhengig av andre formål rundt. Uansett rundt bør det være 
5 meter på hver side av veien. Det bør også fremgå av 
reguleringsbestemmelsene at veianlegget skal tas hensyn til. 
4. Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens §9 er 
overholdt. Selv om funn av automatisk fredede 
kulturminner ikke ble gjort, kan det ikke utelukkes at slike 
vil kunne påtreffes under anleggsarbeidet. Ønsker at 
meldeplikten etter kulturminnelovens §8, annet ledd, 
fremgår av fellesbestemmelsene til reguleringsplanen. 
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		Kommunestyret  - 17.06.2008 sak 57/08
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REGULERINGSPLAN FOR ØRJE 
TOLLSTASJON - RIKSGRENSEN


Bakgrunn for planarbeidet
Over riksgrensen ved Ørje passerer det ca 6500 
kjøretøy	i	året	(2007).		E18	er	under	utbygging	
på begge sider av grensen, og prognoser for 
trafikkøkning	viser	en	sterk	vekst	i	trafikken	
fram	mot	2027	til	14.650	ÅDT.		Den	forventede	
veksten	gir	behov	for	utvikling	av	tollstedet.	Med	
mer	enn	dobling	av	trafikken	har	en	behov	for	
større	bygningsmasse	og	oppstillingsplass	for	
biler.		


E18 på svensk side av grensen bygges om 
slik at Svenska Tullverkets stasjon på Hån vil 
ligge langt fra hovedferdselsåren mellom Oslo 
og	Stockholm.		Svensk	og	norsk	myndighet	
har besluttet å samlokalisere norsk og svensk 
tollkontroll på grenseovergangen, og samtidig 
bedre	mulighet	for	visitasjon	og	kontroll.		På	
oppdrag fra Toll- og avgiftsdirektoratet har 
Statsbygg	utarbeidet	en	omforent	løsning	for	
trafikk-	og	tollanleggene,	som	strekker	seg	over	
begge	sider	av	riksgrensen.


Denne reguleringsplanen er utarbeidet for norsk 
side	av	riksgrensen.		Reguleringsplanen	legger	
til grunn endringer i dagens europaveganlegg, 
og	forutsetter	at	den	omforente	planløsningen	
vedtas	i	begge	land.


Løsningen	for	norsk	og	svensk	tollkontroll,	med	
tilhørende	trafikkløsning,	er	utarbeidet	i	nært	
samarbeid mellom norske og svenske veg- og 
tollmyndigheter,	Årjäng	og	Marker	kommuner	
og	Statsbygg.


Planområdets beliggenhet
Planområdet ligger ved riksgrensen langs E18 
ved	Ørje,	ca	7	km	fra	Ørje	sentrum.	


Planstatus
Området er i dag regulert gjennom
Reguleringsplan for Ørje Tollstedsområde 
E18	/	riksgrensen,		datert	8.5.1988,	godkjent	
20.12.1988.		Den	nye	reguleringsplanen	vil	
erstatte	denne	planen	i	sin	helhet.		


Marker	kommune	ønsker	at	reguleringsplanen	
for tollområdet skal omfatte alt tidligere regulert 
areal	ved	grensen.		Ny	plan	omfatter	de	gamle	
reguleringsområdene	supplert	med	nødvendig	
areal	for	fremtidig	tollstasjon.


I kommuneplanen for Marker for perioden 2005 
-	2017	er	planområdet	ikke	spesielt	omtalt.		


Flyfotoet viser store deler av planom-
rådet.  Bildet er tatt før skianlegget ble 
anlagt.  Vi ser hvordan grensegaten 
skjærer som en rett linje gjennom 
landskapet.
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Eierforhold
Gnr/bnr  Eier
97/18	 	 Trond	Høgaas
97/19, 97/2 Norman Krosse
  fester:  Norsk Grenseklarering AS
97/20  Ørje Tollsted, Statsbygg
98/6,	98/8	 Over	Kölen	AS	v/	N.Skogstad
98/10 og 11 Grensesenteret AS
98/2	m.fl.	 Rolf	Johan	Krosby
  festere: Anna Ragnhild Midtskogen
   Bente Ø Fjeld
98/7  Margit Stensrud


Naturgrunnlag og landskap
Områdene ved riksgrensen består av 
småkupert, grunnlendt mark med myrer og 
små	vann.		Berggrunnen	er	vesentlig	gneis.		
Planområdet ligger 230 – 250m over havet, 
over	marin	grense	i	denne	delen	av	landet.		Ikke	
utbygde områder er stort sett skogsområder 
med	furu	på	toppene.		Innslag	av	bjørk	og	
osp.		På	lavereliggende	områder	med	bedre	
jordsmonn	vokser	tette	bestander	av	granskog.	
I planområdet ligger et lite tjern, Kutjern, helt 
inn	mot	europaveien.		De	største	myrområdene	
finner	vi	langs	dette	vannet	og	på	flaten	der	
tollstasjonen	er	planlagt	utbygd.	


Terrenget langs E18 stiger fra 
Haldenvassdraget	opp	mot	grenseovergangen.		
Selve grensepunktet ligger på en markert 
rygg,	Kjølen.		Det	småkuperte	terrenget	er	
lite oversiktlig, men europaveiens stigning 
gir en klar opplevelse av bevegelse mot et 
høydepunkt	i	landskapet	når	en	reiser	mot	
grensen.


E18 gjennom planområdet oppleves som en 
korridor	mellom	vegger	av	trær.		I	forbindelse	
med små vann og ved aktivitetsområder der 
skogen er ryddet utvides synskorridoren, 
og	flere	landskapsrom	langs	veien	trekkes	
inn	i	synsfeltet.		I	reguleringsplanområdet	er	
det mest markerte rommet ved Kutjern og 
skianlegget	Over	Kölen.		På	motsatt	side	av	
veien åpner det seg et lite landskapsrom ved 
den nedlagte bensinstasjonen og et annet ved 
tollstasjonen.	


Orienteringskartet viser det små-
kuperte landskapet sør for E18.  


Grensen ligger på en markert
bakketopp. Synskorridoren utvides i 
forbindelse med vannene og anleggene 
langs veien. 
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Historiske anlegg
I forbindelse med oppstartsvarsling av 
reguleringsplanen har Østfold fylkeskommune 
gjennomført	en	overflateregistrering	i	
planområdet.	Det	er	ikke	påvist	arkeologiske	
kulturminner	innenfor	planområdet.		
Fylkeskommunen presiserer plikten til å varsle 
hvis	en	i	byggefasen	finner	kulturminner	i	
området.


Nord for tollstasjonen går en gammel 
grensevei.		Veien	er	lett	å	finne	i	terrenget,	
trass i noe gjengroing i den mest åpne sonen 
ved	myra.		Fylkekommunen	ber	om	at	denne	
veien reguleres inn som et spesialområde 
–	kulturminne.


I grensen mellom de to landene ligger en 
åpen	grensegate	i	25	meters	bredde.		Gata	
er	ryddet	for	trevegetasjon.		I	gata	står	
det	nummererte	grenserøyser	med	små	
bautaer	med	kongeemblem	på	toppen.		
Ingen	av	grenserøysene	ligger	innenfor	
reguleringsplanområdet, men grensegata 
fremstår som en rett, markert korridor gjennom 
landskapet.		Nede	ved	E18	står	en	grensestein	
fra	1887	som	kalles	Oscarsteinen.		Steinen	står	
midt	i	trafikksystemet	for	den	nye	tollstasjonen.


På	høydedraget	sør	for	E18	står	det	i	
grensegaten rester av et gammelt grensetårn 
fra	siste	verdenskrig.		Tårnet,	som	er	bygget	
i	tre,	står	til	nedfalls.	Det	har	vært	et	vakttårn	
som ble brukt til overvåking av aktiviteten over 
grensen.		Det	finnes	ellers	ikke	kjente	spor	
etter bebyggelse eller andre historiske anlegg 
i	planområdet.		Det	utelukker	ikke	at	det	kan	
finnes	automatisk	fredete	kulturminner	eller	
nye tids kulturminner i områder som ikke er 
registrert.


Over:  Grenseveien er stedvis i ferd med å 
gro igjen med krattskog.


Midten:  Oscarsteinen står midt i de nye 
trafikkområdene ved tollstasjonen.  Steinen 
er identisk med riksrøys 31A.


Høyre:  Det gamle grensetårnet fra siste krig 
holder på å falle ned.  I grensekommunene 
vurderer en å bygge et nytt utsiktstårn.
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Bebyggelse og anlegg
Skogområdene i grensetraktene mellom 
Norge	og	Sverige	er	tynt	befolket.		Selv	langs	
hovedåren mellom landene er sidearealene 
til	veien	lite	utbygd.		De	anleggene	vi	finner	i	
planområdet i dag er stort sett knyttet opp mot 
gjennomfartsveien.		


På	norsk	side	av	grensen	er	det	følgende	
anlegg/bebyggelse:
Gamle Hydro / Grensesenteret
Nedlagt bensinstasjon med baldakin, 
servicebygg	og	to	brakkelignende	salgslokaler.		
Store	asfalterte	trafikkarealer.		Rabatt	med	noen	
trær	nær	veien.		
Anlegget	er	i	dag	helt	uten	drift.		Det	har	
vært	avertert	til	salgs.		Det	foreligger	ingen	
konkrete	planer	for	anlegget.		En	selvbetjent	
pumpe er montert på motsatt side av veien i et 
avkjøringsfelt	som	rommer	et	par	store	biler.		
Fra	trafikkarealet	ved	bensinstasjonen	går	det	
vei til et renseanlegg som betjener boligene, 
gamle	Hydro	og	Over	Kölen.		


Boliger
Det ligger et bolighus på hver side av E18 
rett	ved	gamle	Hydro.		Huset	sør	for	veien	
ligger på en kolle med utsikt over Kutjern; godt 
skjermet	mot	veien.		Dette	huset	er	bebodd.		
På nordsiden av E18 ligger et bolighus med 
direkte	kontakt	mot	trafikkarealene	ved	den	
gamle	bensinstasjonen.		Huset	og	stasjonen	
har	samme	eier.		Bolighuset	ligger	delvis	inne	i	
en	liten	kolle	som	gir	en	avskjerming	mot	veien.		
Det	er	løftet	så	høyt	opp	over	trafikkarealene	
at	en	har	fin	utsikt	over	Kutjern.		Huset	er	ikke	
bebodd.		


Over:  Grensesenteret


Høyre: Kartet viser eksister-
ende anlegg ved grensen.  
Plangrensen for gjeldende 
reguleringsplan og grense-
gaten er markert.


Under:  Boligene ved 
grensen har utsikt over 
Kutjern.
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Over Kölen 
Tidligere Solvang kafeteria, nå Gjestehuset 
på	Kölen	og	Over	Kölen	skisenter,	ligger	sør	
for	E18	helt	inn	mot	Kutjern.		Anlegget	består	
av et hovedbygg med kafeteria, selskaps- og 
møtelokaler	i	første	etasje,	og	serviceanlegg	
for	skisenteret	i	underetasjen.		Skisenteret	har	
varmestue, sekretariatsavdeling, treningsrom og 
garderober,	i	tillegg	til	møterom/stue	og	et	par	
overnattingsrom.		Fra	anlegget	går	en	direkte	
ut	på	skistadion	med	løypenett	som	snor	seg	
fram og tilbake over grensegata mellom Norge 
og	Sverige.		Ved	skistadion	er	det	en	mindre	
dommertribune.		En	dobbelt	garasje	ligger	øst	
for	kafeteriaen.		Nede	ved	vannet	ligger	et	lite	
teknisk	bygg.		Huset	har	varmepumpe	som	
henter	varme	fra	tjernet.		Vann	fra	tjernet	brukes	
også	til	produksjon	av	kunstsnø.		


Skistadion	og	løyper	ligger	som	relativt	store,	
åpne	areal	sør	og	øst	for	bygget.		Anlegget	er	
så nytt at det ikke er etablert bunnvegetasjon i 
området som er endret under opparbeidelsen 
av	anlegget.		Løypene	er	brede,	og	dekket	


av	bark.		I	tillegg	til	ca	2,5	km	skiløype	med	
kunstsnøanlegg	fører	stier	ut	i	et	større	
turløypenett.


Ned mot Kutjern ligger et raste- og 
aktivitetsområde med bålplasser, sitteplasser og 
anlegg	for	lek.		Området	ligger	vakkert	til	i	åpen	
furuskog	ut	mot	vannet.	


Kafeteriaen har parkeringsanlegg ut mot veien 
for	ca	20	biler.		På	nedsiden	av	huset	er	det	
plass	til	ca	40	biler.		Ved	vinterarrangement	
benyttes	også	myra	sør	for	stadion	til	parkering.		


Anlegget ved Over Kölen er under utvikling, 
og området har forandret seg mye etter at 
utbyggingen startet.  Mye av nærområdet til 
kafeteria og stadion bærer fortsatt preg av å 
være anleggsområde.  
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Tollstasjonen og tilliggende anlegg
Dagens tollstasjonen ligger parallelt med E18, 
og er en lang, lav bygning med lektepanel og 
natursteinsmurer.		Bygget	ligger	svært	nær	
E18,	like	ved	grensen.		Rett	øst	for	huset	
er	det	oppstillingsplass	for	2-3	større	biler.		
Oppstillingsarealet	er	i	perioder	for	lite.	


Ved	parkeringsplassen	har	et	spedisjonsfirma	
base	i	et	lite	hus	med	saltak.		Flere	små	uthus	
ligger	ved	siden	av	bygget.


Sørvest	for	tollstasjonsbygningen	ligger	en	
liten	parkeringsplass	og	en	garasje.		Området	
benyttes	til	parkering	for	ansatte	og	besøkende	
ved	tollstasjonen.		Gjennom	parkeringsplassen	
går	det	en	bomvei	(tidligere	riksvei)	som	
leder	inn	i	skogområdet	på	nordsiden.		En	
telekommunikasjonsmast	og	en	privat	brønn	
ligger	litt	inne	i	skogen	rett	nord	for	skogsveien.		


Over:  Ekspedisjonsbygget på den norske 
tollstasjonen ligger helt inn mot grensen og 
E18.


Venstre:  Parkeringsplassen er liten, og lig-
ger på en dårlig avsluttet fylling.  Biler som 
skal inn på bomveien må kjøre gjennom 
plassen. 
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Aktivitet i planområdet
Det foregår to typer hovedaktivitet i 
reguleringsplanområdet.		Den	viktigste	består	
av	veitrafikk	med	grensekontroll	mellom	EU/
Sverige	og	Norge.		Aktiviteten	skjer	på/langs	
E18	og	nåværende	tollstasjon.		Service	
knyttet til momsrefusjon, turistinformasjon, 
valutatransaksjoner og lignende skjer utenfor 
planområdet	på	svensk	side	av	grensen.		En	
stor	del	av	busstrafikken	over	grensen	kjøper	
tjenester	på	Eurotax.	


Skisenteret Over Kölen er et fellesprosjekt 
mellom idrettslagene i grensekommunene, og 
anlegget	gjør	at	mange	mennesker	fra	Årjäng	
og Marker kommune samles ved grensen for å 
trene	og	gå	på	ski.	Eierne	av	anlegget	vurderer	
mulighetene for utvidelse av driften med andre 
aktiviteter	som	kan	gi	mer	kontinuerlig	drift.


Gjestehuset har helårsdrift med enkel 
matservering.		Anlegget	har	større	kapasitet	
enn	det	som	blir	utnyttet	i	dag.		Kontrakten	
er tidsavgrenset, og bruken av lokalene 
kan	komme	til	å	endre	seg	over	tid.		En	
bankautomat	på	bygget	blir	relativt	mye	brukt.		


Over:  Tradisjonelt har aktiviteten ved 
grensen på Ørje vært knyttet til grenseklare-
ring og kontroll.  


Under:  Utbygging av skianlegget som et 
felles prosjekt for grensekommunene har gitt 
området ved grensen en helt ny betydning.  
Mange benytter treningsanlegget, og samar-
beidet  mellom idrettslagene øker. 
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Planer for nye anlegg innenfor 
reguleringsområdet.


Tollstasjonen skal utvides og bygges ut tvers 
over grensegaten, og bli et felles anlegg for 
norsk	og	svensk	toll.		Utvidelsen	forutsetter	
kanalisering	av	trafikken	på	E18,	og	bygging	
av	ny	avkjørsel	til	tollstasjonen.		Inne	på	
tollstasjonenes område skal bygningsmassen 
suppleres med administrasjonsbygg og 
kontrollhaller.		Store	oppstillingsarealer	for	
tungtrafikk	skal	opparbeides,	og	det	legges	
inn muligheter for utvidelse av anlegget på 
sikt.		Spedisjonsvirksomheten	skal	videreføres	
innenfor	tollstasjonens	område.			


Høyre:  Foreløpig planskisse for kanalisering 
av E18 og utbygging av tollstasjonen.  I detalj-
planfasen vil planene internt på tollstasjonen 
bli justert.  Parkeringsanlegget blir redusert, 
og anlegget trekkes vekk fra grenseveien.  


Under:  Deler av det fremtidige tollstasjons-
området; sett fra grenseveien.
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Raste- og informasjonsanlegg ved grensen.
En har gjennom lang tid hatt en diskusjon 
mellom len, fylke, kommuner og 
vegmyndigheter på begge sider av grensen 
om	hva	slags	aktivitet	en	ønsker	skal	utvikle	
seg	i	grenseområdet.		Samarbeidsgruppen	
har	konkludert	med	at	en	ikke	ønsker	
utvikling	av	et	større	handelsområde	ved	
grensen.		I	tillegg	til	de	tilbudene	som	er	


her i dag mener arbeidsgruppen at det er 
behov for et raste- og informasjonsanlegg 
nær	grensen.		På	bakgrunn	av	dette	har	
Multiconsult på oppdrag fra grensekomiteen 
laget en forenklet landskapsanalyse og 
skisseforslag til to alternative plasseringer av 
et	rasteanlegg.		Marker	kommune	ønsker	å	
legge planforslaget på norsk side av grensen 
inn	i	denne	reguleringsplanen.		Rasteanlegget	


er et ubetjent anlegg med toaletter, oppholds- 
og aktivitetsareal, informasjonstavler 
og	spiseplasser.		Anlegget	er	kombinert	
med	fordrøyningsanlegg	for	overvann	fra	
tollstasjonen.


Over:  Illustrasjon rasteplass kombinert med  
fordrøyningsanlegg for overvann fra 
tollstasjonen.  
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Utvikling av Over Kölen og kafeteriaen.
Eierne av Over Kölen ser for seg at anlegget 
kan	utvikles	med	flere	aktiviteter.		Det	har	blant	
annet	vært	diskutert	muligheter	for	plasseringa	
av	en	fotballhall	i	området.		Konkrete	endrings-	
eller utbyggingsplaner foreligger ikke, med 
unntak	av	utvidelse	av	parkeringsanlegget.		


Gamle Hydro/ Grensesenteret
Anlegget	har	vært	til	salgs;	det	samme	
gjelder	bolighuset	ved	stasjonen.	Eieren	har	
fremlagt illustrasjoner som viser gjenåpning 
av bensinstasjonen og ombygging av deler av 
salgslokalene til overnattingsanlegg, men det 
foreligger ingen konkrete planer for salg eller 
videreutvikling	av	området.		


Grunneier Norman Krosse
Deler av skogarealene på begge sider av E18 
eies	av	Norman	Krosse.		Han	er	opptatt	av	sine	
muligheter til utvikling av eiendommen med 
fortsatt skogsdrift og muligheter for bygging 
av	for	eksempel	utleiehytter.		Det	legges	ikke	
inn konkrete forslag til utbygging på denne 
eiendommen i hans regi, men både tollstasjon, 
rasteanlegg og utvidet parkeringsanlegg for 
Over	Kölen	ligger	på	Krosses	eiendom.	


Svensk side av grensen – Eurotax
Reguleringsplanen gjelder bare norsk side 
av	grensen.	Eurotax’s	anlegg	må	rives	i	
forbindelse	med	utvidelse	av	tollstasjonen.		
Eieren har planer om å bygge et nytt bygg litt 
lenger	nede	i	bakken.	Anlegget	skal	inneholde	
store	trafikkarealer,	kafe,	suvenirbutikk	og	
internet samt service innenfor taxrefund, 
valutatransaksjoner	og	turistinformasjon.		


Planprosess
Reguleringsplanen er utarbeidet på oppdrag fra 
Statsbygg.		Statsbygg	varslet	planoppstart	i	18.	
mai 2007 med brev til grunneierne og annonse 
i	Smaalenenes	Avis.		Det	ble	også	avviklet	et	
oppstartsmøte	med	Marker	kommune.			


Frist	for	innspill	var	satt	til	8.6.2007.		Statsbygg	
mottok	syv	innspill	til	planoppstart.		Innspillene	
og	en	sammenfatning	av	disse	(gjort	av	Marker	
kommune)	ligger	som	vedlegg	til	planen.		I	
utforming av reguleringsplanen ser det ut til 
å	være	liten	dissens	mellom	planforslag	og	
innspillene	til	oppstart.		


Trond	Høgaas	varsler	erstatningskrav	hvis	
hans hytte ”Fjellstua” mister attraktivitet pga 
utvidelsen	av	tollstasjonen.		Anlegget	vil	ikke	
bli	direkte	berørt	av	reguleringsplanen.		Hytta	
ligger innenfor plangrensen som ble vist 
ved oppstartsvarsling, men planområdet er 
redusert slik at hytta ligger et stykke utenfor 
plangrensene.		Terrengform	og	vegetasjon	vil	
skjerme	hytta	mot	trafikkarealene	ved	tollstedet.		
Grenseveien forbi hytta fram mot riksgrensen 
blir delvis regulert til verneområde med 
sikkerhetssone	på	begge	sider.		Planforslagets	
grense for tollområdet mot hytta tilsvarer 
omtrent	grensen	for	byggeområdet	(forretninger,	
turistserviceanlegg)	i	gjeldende	plan.


Multiconsult ble engasjert til å utarbeide 
reguleringsplanen	i	oktober	2007.		I	forbindelse	
med	planarbeidet	har	det	vært	et	felles	
møte	med	berørte	grunneiere.		I	tillegg	har	
en hatt samtaler med eierne av den gamle 
Hydrostasjonen og Over Kölen i forbindelse 


med skisseprosjektet for raste- og infoanlegg 
ved	grensen	som	ble	gjennomført	i	januar	-	
februar	2008.		Planskissene	i	dette	prosjektet	
er diskutert med Grensekomiteen og Marker 
kommune, og alternativet på norsk side av 
grensen	er	lagt	inn	i	reguleringsplanen.		


Gjennom hele planprosessen har Statsbygg lagt 
vekt på å gi oppdatert informasjon til Norman 
Krosse	som	er	mest	berørte	grunneier.			


Under:  I dag er områdene langs E18 lite 
attraktive, med untak av skianlegget og 
naturområdene rundt Kutjern.  Ny tollstajon, 
utvikling av eksisterende bygningsmasse på 
anleggene langs veien og et nytt rastean-
legg kan gjøre nærområdet til grensen til et 
hyggelig stoppested. 
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PLANOMTALE
Plantype
Reguleringsplanen er utarbeidet som en 
flateplan	med	stor	grad	av	fleksibilitet	innenfor	
de	ulike	reguleringsformålene.		Tollområdet	
står foran en detaljplanfase, og erfaring 
tilsier at skisseprosjektet som er lagt til grunn 
for	reguleringen	kan	bli	endret.		De	andre	
aktørene	som	disponerer	eiendommer	i	
planområdet	har	få	konkrete	planer.		Formålet	
med	reguleringsplanen	må	være	å	sikre	
hovedtrekkene	i	ønsket	arealbruk,	og	ikke	styre	
flere	detaljer	enn	nødvendig.		Bestemmelsene	
gir	nødvendige	retningslinjer	for	videre	arbeid.		
Med stor usikkerhet rundt områdets fremtid vil 
det	være	viktig	at	planen	er	fleksibel.		


Arealbruk
Kommunen	ønsker	at	denne	planen	skal	
erstatte	gjeldende	reguleringsplan	i	sin	helhet.		
Det	medfører	at	en	får	en	regulering	av	deler	
av	større	skogeiendommer	til	formål	skogbruk.		
Hvis	områdene	ikke	tidligere	hadde	vært	
regulert, ville en ha valgt å redusere planens 
omfang.


Det	er	et	uttrykt	ønske	at	områdene	på	begge	
sider	av	grensen	ikke	skal	utvikles	til	større	
handelsområder.		Kommunene	i	begge	
land	ønsker	at	butikkveksten	skal	foregå	i	
tettstedene.	Gjeldende	reguleringsplan	bygger	
på	en	annen	filosofi,	og	legger	opp	til	at	store	
områder	kan	utbygges	til	servicenæring.		
Planforslaget reduserer utbyggingsområdene, 
men	sørger	for	mulighetene	til	videre	utvikling	
av	eksisterende	anlegg.
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Byggeområde – bolig
Eksisterende	bolighus	er	regulert	inn	i	planen.		
Bolighuset vest for E18 kan endre bruk og bli en 
del	av	et	rasteanlegg	for	vegtrafikk.	


Byggeområde offentlige bebyggelse 
– tollstasjon
Området omfatter eksisterende tollstasjon, 
og	areal	nord	og	vest	for	denne.		Foreløpig	
planskisse for disponering av arealene er lagt 
inn	som	en	illustrasjon.		Statsbygg	planlegger	
nytt tollbygg for svensk tollvesen med et 
mellombygg som binder det sammen med 
eksisterende	tollbygg.		Det	skal	også	bygges	
en	visitasjonshall	for	kjøretøy,	og	garasje	
for	svenske	tjenestebiler.		Anlegget	vil	bli	
bygget	ut	helhetlig	med	bygg,	trafikkanlegg	
og	grøntanlegg.		Det	er	regulert	inn	
utvidelsesarealer	med	tanke	på	trafikkøkning.		
Første	byggetrinn	blir	noe	mindre	enn	det	
illustrasjonen	viser.		


I forbindelse med utbyggingen skal det bygges 
nytt	vann-	og	avløpssystem.		Overvann	fra	
de	store	trafikkarealene	kan	ledes	inn	til	et	
fordrøyningsbasseng	som	kan	inngå	i	et	
damanlegg	knyttet	til	rasteplassen.			Det	
blir utarbeidet detaljplaner for håndtering av 
vann-	og	avløp	som	grunnlag	for	nødvendige	
utslippstillatelser.	


Kombinert formål spesialområde 
– skistadion / byggeområde herberge og 
bevertning
Området omfatter den sentrale delen 
av skistadion, eksisterende bygninger 
og	trafikkanlegg	på	Over	Kjølen.		
Reguleringsplanen åpner for utvidelse og 
opprustning	av	bygningsmasse	og	trafikkanlegg.		
Byggeområdet er konsentrert til eksisterende 
stadionområde	og	et	mindre	område	ved	E18.		
Ved utvikling av anlegget skal det legges vekt 
på en helhetlig utforming av uteanlegg og 
bygningsmasse.		


Landbruksområder – jord- og skogbruk
Områdene omfatter arealer som i gjeldende 
reguleringsplan	har	vært	regulert	til	camping,	
skogbruk	og	service/næring.		Områdene	
henger sammen med skogområder som ikke er 
regulert, og får en kunstig avgrensning som kun 
er begrunnet av at den nye reguleringsplanen 
skal	erstatte	den	gamle.		Områdene	kunne	vært	
uregulert.


Over:  Bare ett hus ved grensen er bebodd.  
Huset på det øverste bildet kan eventuelt 
innlemmes i et vegserviceanlegg.


Under, midten:  Tollstasjonen er stor, og 
området vil gjennomgå store forandringer.  
Det er regulert inn arealreserver som ikke vil 
bli bygget ut i første byggetrinn.


Under:  Ved Over Kölen ønsker en å konsen-
trere bygningsmassen til området nærmest 
E18.
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Offentlig trafikkområde – kjørevei og annen 
veggrunn
COWI har på oppdrag fra Statsbygg utarbeidet 
en planskisse for tollstasjonen og tilliggende 
trafikksystemet	som	er	lagt	til	grunn	for	
utarbeidelse	av	reguleringsplanen.		I	forbindelse	
med detaljplanlegging av vei og internt 
trafikksystem	kan	det	bli	behov	for	justering	av	
denne	planskissen.		Reguleringsplanen	viser	
derfor veiarealer med rabatter og sideterreng 
5m	utenfor	veilinjen	som	kjørevei	og	annen	
veggrunn.		Reguleringsbestemmelsene	
åpner for at en i detaljplanfasen kan justere 
planene	innenfor	det	totale	vegarealet.	
Cowis kommentar til planskissen er tatt med i 
vedlegget som en utdyping av illustrasjonen, 
men er i likhet med skissen ikke bindende for 
endelig	planløsning.		Planløsningen	legger	opp	
til	at	stikkprøvekontroll	i	retning	Sverige	skal	
skje	i	et	felt	som	ligger	mellom	kjørefilene	på	
europaveien.		Deler	av	denne	kontrollplassen	
kan	overdekkes.		


Den gamle riksveien vest for tollstasjonen kan 
etter	planen	legges	utenom	tollstasjonsområdet.		
Trafikkdeler	i	E18	tvinger	trafikken	som	skal	inn	
på	veien	fra	norsk	side	gjennom	rundkjøringen	
ved	tollstasjonen.		Veien	er	en	bomvei	med	
begrenset	trafikk,	og	det	forusettes	at	de	få	
brukerne	vil	bli	gjort	kjent	med	kjøremønsteret.


Over til høyre:  E18 må kanaliseres og ut-
vides omtrent fra avkjørselen til skianlegget.  
Det planlegges en rundkjøring på toppen av 
bakken rett ovenfor eksisterende ekspedi-
sjonsbygg.   


Midten:  Den gamle veien som går gjennom 
parkeringsplassen ved tollstasjonen kan leg-
ges om og føres ut på E18 gjennom området 
som i dag nyttes til parkering.
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Offentlig trafikkområde – undergang
I gjeldende reguleringsplan er det regulert 
inn gang- og sykkelvei langs E18 mellom 
den gamle bensinstasjonen og Eurotax på 
svensk	side	av	grensen.		Tollvesenet	ønsker	
ikke	gangtrafikk	gjennom	tollstasjonen,	og	
det ansees som problematisk at gående 
ferdes langs europaveien gjennom 
grenseområdet.		Mange	turister	ønsker	å	kunne	
gå til grensepunktet, og bli fotografert ved 
grensekryssing.		Økt	aktivitet	ved	anleggene	på	
begge	sider	av	grensen	vil	gi	større	behov	for	


å	håndtere	gangtrafikken	i	området.		Tilbudene	
på anleggene ved grensen er ulike, og en må 
forvente at en del mennesker som oppholder 
seg ved for eksempel skianlegget over noe tid 
vil	ønske	å	ta	en	handletur	til	fots	til	Eurotax’s	
nyanlegg.		Etter	kanalisering	av	veganlegget	blir	
dette	vanskelig.		


Kommunene på begge sider av grensen 
ønsker	å	etablere	en	alternativ	grensesti	som	
binder sammen eksisterende virksomheter 
og et nytt raste- og informasjonsanlegg med 


etablerte sti/vegsystem i skogen utenfor veien 
og	tollstasjonen.		Grensestien	gjør	det	mulig	
å ferdes til fots i grensegaten, og det legges 
opp til markering av grensepunkt, kontakt 
med kulturminner og informasjon knyttet til 
grensen.				Grensestien	ønskes	etablert	som	en	
rundløype	med	undergang	under	E18	på	begge	
sider	av	grensen.		Reguleringsplanen	har	med	
undergangen på norsk side, mellom det nye 
raste-	og	infoanlegget	og	Over	Kölen.		Planen	
stiller krav om at undergangen skal etableres 
samtidig	med	rasteplassen.
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Raste- og informasjonsanlegg ved grensen
Mellom tollstasjonen og den nedlagte 
bensinstasjonen legges det opp til etablering 
av et raste- og informasjonsanlegg ved 
grensen.		Planene	er	basert	på	skisseforslag	
utarbeidet av Multiconsult i februar 2008 
(side	10).		Bil-	og	busstrafikken	til	anlegget	
kjører	av	fra	E18	i	felles	avkjørsel	med	
bensinstasjonen	og	bolighuset	øst	for	denne.		
Oppstillingsplass	for	buss/store	kjøretøy	legges	
i bakkant av området der det i dag går vei 
til	et	renseanlegg.		Toalettanlegg	etableres	i	
trafikkområdet.		Personbiltrafikken	ledes	lenger	
inn	i	rasteområdet.


I dag er tomta et tett skogholt med en markert 
høyderygg	og	en	myr	i	et	ganske	lukket	
landskapsrom mellom ryggen og platået der 
tollstasjonen	skal	ligge.		I	skisseforslaget	legger	
en opp til etablering av en dam som både 
kan bli et sentralt element i rasteanlegget og 
samtidig	kan	fungere	som	fordrøyningsmagasin	
for	overvann	fra	de	store	trafikkområdene	ved	
tollstasjonen.		Oppholdsarealer	er	tenkt	etablert	
inn	mot	dammen	og	på	høyderyggene	der	
en har utsikt både mot det nye vannanlegget 
og	Kutjern.		Grenserunden	går	gjennom	hele	
området og binder sammen parkeringsanlegg 
og rasteplass med etablerte veier og stier 
i	skogen	på	begge	sider	av	grensegaten.		
Reguleringsplanen viser rasteområdet med 
kombinert formål rasteplass / VA-anlegg 
fordrøyningsanlegg	overvannshåndtering.		


Store	deler	av	skogen	i	rasteområdet	bør	
ryddes	og	arealene	bør	fylles	opp	og	arronderes	
slik	at	høydeforskjellen	mellom	ryggen	og	
trafikkarealene	mot	E18	blir	mindre.		


Spesialområde kulturminne – grensevei
Nord for tollstasjonen går det en gammel 
grensevei	gjennom	skogen.		Veien	er	regulert	
som spesialområde bevaring, kulturminne, 
med en sikringssone på 5 m som beskyttelse 
mot	trafikkanlegget	ved	tollstasjonen.		Veien	
vil	være	en	sentral	del	av	grenserunden.		Der	
den krysser grensegaten kan det etableres 
en visuell grensemarkering egnet for 
fotografering.		Fra	grenseveien	går	det	sti	opp	til	
grenserøysene	i	grensegaten.	


Spesialområde – riksgrense med grensegate
Den norske delen av grensegaten, 12,5 m 
på norsk side av grensen, er regulert som et 
spesialområde, i praksis kombinert med de 
andre reguleringsformålene som strekker seg 
fram	mot	grensen.		Alle	formålene	inn	mot	
grensen fortsetter inn i Sverige med samme 
bruk	som	på	norsk	side.		I	grensegaten	kan	
det etableres bygninger og anlegg knyttet til 
tollstedet.		Der	gaten	går	gjennom	skog	skal	
den	holdes	fri	for	trevegetasjon.		Det	kan	legges	
til	rette	for	turgåing	i	gaten.


Over:  Grenseveien gir mulighet for en 
skogtur mellom rasteplass, grensegate og 
Eurotax. 


Høyre:  Grensegaten er et viktig og synlig 
symbolanlegg ved grensen.  Grenserøysene 
er spennende kulturminner som pirrer nys-
gjerrigheten, og får en til å ønske seg bedre 
historiekunnskaper. 
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Spesialområde friluftsområde - løypenettet 
på Over Kölen 
I Over Kölens anlegg er en sone som omfatter 
eksisterende	bygg,	trafikkanlegg	og	sentrale	
deler av skistadion regulert til et kombinert 
formål	som	åpner	for	utbygging	av	en	større	
bygningsmasse	med	tilhørende	trafikkanlegg.	
På Over Kölens eiendom er skogområdene 
utenfor	selve	stadion	med	løypetraseer	og	
oppholdsarealer	regulert	til	friluftsområde.		
Formålet med deling av reguleringsformålene er 
å konsentrere bygningsmassen i den sentrale 
delen	av	anlegget.	Også	Norman	Krosses	
eiendom tvers overfor tollstasjonen er regulert 
som	friluftsområde.		Kutjern	og	randsonen	
rundt	vannet	får	samme	status.	Områdene	skal	
fremstå som et naturområde med åpen skog og 
tilrettelagte	løyper	og	stier.		


Kommunaltekniske anlegg og 
høyspentanlegg
Innenfor	planområdet	går	det	høyspentledninger	
som	er	regulert	inn.		Renseanlegget	nord	for	
Grensesenteret er regulert inn i planen, og 
anlegget	kan	utvides	etter	behov.		


Forurensning
Etablerte virksomheter og anlegg har 
nødvendige	utslippstillatelser.		Ved	utbygging	av	
anleggene	og		tollstasjonen	må	det	søkes	om	
nye.	Planen	tar	høyde	for	at	det	kan	etableres	et	
fordrøyningsbasseng	for	overvann	i	forbindelse	
med nytt rasteanlegg; utenfor tollstasjonens 
område.		Anlegget	kan	etableres	selv	om	
rasteanlegget	ikke	blir	bygget.	Detaljplaner	for	
overvannshåndtering skal legges til grunn for 
nye	utslippetillatelser.	


Støy  
Miljøverndepartementets	forskrift	om	støy	i	
arealplanleggingen skal legges til grunn ved 
utvikling	av	anlegg	innenfor	planområdet.


Konsekvenser av reguleringsplanen
Reguleringsplanen legger opp til en stor 
utbygging av tollstasjonen og veganlegget forbi 
riksgrensen.		Som	en	konsekvens	av	dette	
vil	selve	platået	på	Kjølen	bli	åpnet	opp	og	bli	
visuelt	mer	fokusert	enn	i	dag.		


Oscarstatuen	må	flyttes	slik	at	den	kan	
inngå	i	et	fotgjengerareal.		Tollvirksomhet	
er ikke forenelig med turistvirksomhet og 
fotgjengertrafikk	i	tollområdet,	og	innenfor	
tollområdets	kontrollsone.		Planen	legger	derfor	
ikke	til	rette	for	fotgjengertrafikk	langs	E18.	
I	forhold	til	gjeldende	reguleringsplan	vil	større	
areal	gå	over	fra	formål	service/næring	til	
tollstasjon	og	rasteanlegg.		Byggeområder	
for	ulike	former	for	næring	reduseres	til	
nærområdet	til	skistadion	og	nærområdet	til	


bensinstasjonen.		Dette	er	i	tråd	med	en	bevisst	
satsing	på	at	handelsvirksomhet	primært	skal	
etableres	i	tettstedene	lenger	vekk	fra	grensen.	


Skogområder vest for Kutjern endrer status 
fra	camping	til	skogbruk.		Arealene	vest	for	
bensinstasjonen	får	samme	status.		Det	har	i	
de tjue årene den gamle reguleringsplanen har 
vært	gyldig	ikke	vært	konkrete	utbyggingsplaner	
for	disse	arealene.		En	anser	det	derfor	som	
uproblematisk	å	tilbakeføre	arealenes	formelle	
status	til	landbruksområde.	


Over:  Byggeområdene langs E18 konsentreres 
til nærområdet til veien.  I løypeanlegget og rundt 
Kutjern bør furuskogen fortsatt være dominerende.
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Marker kommune
REGULERINGSPLAN FOR ØRJE TOLLSTASJON – RIKSGRENSEN
Reguleringsbestemmelser	til	reguleringsplankart	i	målestokk	1:1000,	datert	29.3.2008	


Formålet	med	reguleringsplanen	er	å	legge	til	rette	for	utbygging	av	felles	tollstasjon	for	Norge	og	Sverige	ved	riksgrensen	ved	Ørje.		


§  1
Reguleringsbestemmelsene	gjelder	for	det	området	som	er	avgrenset	med	plangrense	på	reguleringsplankart	i	målestokk	1:1000,	datert	29.3.2008.


§  2
Området	er	regulert	til	følgende	formål:
Pbl	25.1	 Byggeområde		 	 	 	 -	 Bolig	B1-B2


  -  Offentlige bygg, tollstasjon
  -  Bensinstasjon


Pbl	25.2	 Landbruksområde	 	 	 	 -	 Skogbruk
Pbl	25.3	 Offentlig	trafikkområde	 	 	 -	 Kjøreveg


  -  Annen veggrunn
  -  Undergang


Pbl	25.5	 Fareområde	 	 	 	 	 -	 Høyspentledning
Pbl	25.6	 Spesialområde	 	 	 	 -	 Bevaring,	kulturminne	grenseveg


  -  Friluftsområde skianlegg
  -  Friluftsområde strandsone
  -  Friluftsområde i vann
  -  Kommunaltekniske anlegg
  -  Frisiktsoner i kryss
  -   Telekommunikasjon
  -   Grensegate
 


Pbl	25.7	 Fellesområde	 	 	 	 	 -	 Felles	avkjørsel


Kombinerte formål:
Pbl	25.1/25.6	 Byggeområde	/	Spesialområde		 	 -	 Herberge	og	serveringssted
         kombinert med skistadion     
Pbl	25.3/25.6	 Offentlig	trafikkområde	/	Spesialområde				 -	 Rasteplass	kombinert	med	VA-anlegg	fordrøyningsanlegg	for	overvannshåndtering
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§  3 Fellesbestemmelser
 Hensyn til miljø, støy og forurensning
3.1	 Innenfor	planområdet	skal	støysituasjonen	tilfredsstille	kravene	i	Miljøverndepartementets	rundskriv	T-1442,		NS	8175	og	NS	8176.
3.2	 Sammen	med	søknad	om	rammetillatelse	for	nye	anlegg	skal	det	redegjøres	for	behandling	av	masser.		Fare	for	forurensning	skal	vurderes,	


og	nødvendige	avbøtende	tiltak	skal	inngå	i	planen.
3.3	 Sammen	med	søknad	om	rammetillatelse	skal	det	redegjøres	for	behandling	av	overvann.		Nødvendige	avbøtende	tiltak	skal	inngå	i	planen.
 Kulturminner
3.4	 Dersom	det	under	anleggsarbeider	treffes	på	automatisk	fredete	kulturminner,	eksempelvis	i	form	av	helleristninger,	brent	leire,	keramikk,	flint,	


groper	med	trekull	og	/	eller	brent	stein	etc.,	skal	det	øyeblikkelig	stanses	og	fylkekonservatoren	varsles,	jf.	Lov	om	kulturminner	av	9.juni	1978	
nr.	50,	(Kulturminneloven)	§8.


 Krav til planmateriale
3.5	 Sammen	med	rammesøknad	i	byggeområder	og	rasteanlegg	skal	det	sendes	inn	utomhusplan	som	omfatter	internt	vegsystem	og	avkjørsler	


til	offentlig	vei,	bygningsplassering,	terrenghøyder,	parkeringsanlegg	og	hovedtrekk	i	uteanlegget	med	belysning,	gjerder,	material-	og	
vegetasjonsplan.		Planen	skal	vise	eventuell	etappevis	utbygging	av	anlegget.


§  4 Rekkefølgebestemmelser
4.1	 Undergang	under	E18	mellom	rasteplass	og	herberge	og	serveringssted
	 	kombinert	med	skistadion	(Over	Kölen)	skal	ferdigstilles	samtidig	med	rasteplassen.


§  5 Byggeområde – boliger, frittliggende småhus B1-2
5.1	 Områdene	omfatter	eksisterende	boligeiendommer	på	begge	sider	av	E18.		Områdene	kan	benyttes	til	bolig.
2.2				 BYA	25%.		Største	tillatte	mønehøyde	7m,	største	gesimshøyde	5m.
5.3	 	Område	B1	kan	innlemmes	i	reguleringsformål	rasteplass,	og	bolighuset	kan	bygges	om	til	eller	erstattes	med	servicebygg	knyttet	til	


rasteanlegget.	


§  6 Byggeområde – offentlige bygninger, tollstasjon
6.1	 Området	omfatter	eksisterende	tollstasjon	på	norsk	side	av	grensen,	og	et	areal	nord	og	vest	for	denne.		Området	skal	benyttes	til	


grensekontrollvirksomhet	med	tilhørende	bygninger	og	trafikkanlegg.
6.2	 Innenfor	tollstasjonsområdet	kan	det	etableres	servicevirksomhet	knyttet	til	tollstasjonens	arbeidsfelt,	herunder	spedisjonsvirksomhet.		
6.3	 BYA	10%.		Største	tillatte	gesimshøyde	=	største	tillatte	mønehøyde	9m.		BYA	omfatter	ikke	parkeringsplasser	internt	i	anlegget.
6.4	 Illustrasjonen	som	er	vist	i	planomtalen	i	planheftet	er	ikke	bindende	for	detaljutforming	av	trafikkanlegg	og	plassering	av	bygninger	innenfor	


tollstasjonsområdet.		
6.5	 Anlegget	skal	gis	en	helhetlig	visuell	struktur	som	kan	gjøre	grenseovergangen	til	en	verdig	grenseportal.	Bebyggelsen	skal	gis	et	helhetlig	


uttrykk	med	henblikk	på	materialvalg	og	fargesetting.	
6.6	 Alle	trafikkområder	skal	opparbeides	med	tydelighet	i	kjøremønster	og	klart	avgrensete	flater.
6.7	 Det	tillates	oppført	gjerde	rundt	deler	av	anlegget.		Plassering,	høyde	og	utforming	av	gjerde	skal	fremgå	av	rammesøknaden.
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§  7 Byggeområde – bensinstasjon
7.1	 Området	omfatter	trafikkareal	og	bygg	ved	Grensesenteret/gamle	Hydro.		Området	kan	benyttes	til	bensinstasjon	med	vegserviceanlegg,	


motell	og	lignende.	
7.2	 Eksisterende	bygningsmasse	kan	rives.
7.3	 BYA	25%.		Største	mønehøyde	=	største	gesimshøyde	7m.		BYA	omfatter	ikke	parkeringsareal.
7.4	 Bebyggelsen	skal	gis	et	helhetlig	uttrykk	med	henblikk	på	form,	materialvalg	og	fargesetting.		Bruk	av	reklameskilt/logo	skal	fremgå	av	


rammesøknaden.
7.5	 Området	skal	ha	felles	atkomst	fra	E18	med	bolighus	B1,	rasteplass	og	renseanlegg.		


§  8 Landbruksområde – skogbruk
8.1	 Områdene	omfatter	eksisterende	skogsområder	på	begge	sider	av	E18.		Områdene																	


skal	nyttes	til	skogbruk.


§  9 Offentlig trafikkområde – kjøreveg
9.1	 Området	omfatter	eksisterende	og	utvidet	trase	for	E18.		Området	skal	nyttes	til	europaveg	med	nødvendige	kryssløsninger	og	


kanaliseringstiltak.
9.2	 Området	omfatter	eksisterende	kjøreveg	(tidligere	riksveg)	vest	for	E18.	Veien	skal	nyttes	til	kjørevei,	kontrollert	med	bom.		
9.3	 Før	E18	kan	endres	skal	det	foreligge	byggeplan	som	viser	veganlegget	med	alle	tekniske	anlegg,	lys,	skilt	og	grøntanlegg.		Ved	utarbeidelse	


av	byggeplan	kan	areal	regulert	som	kjørevei	og	annen	veggrunn	sees	samlet,	og	arealene	kan	justeres	i	forhold	til	hverandre.		


§  10 Offentlig trafikkområde – annen veggrunn
10.1	 Området	omfatter	sideterreng	til	E18	i	form	av	rabatter,	skråninger,	skjæring	og	fylling.		Arealene	skal	nyttes	til	å	gi	veganlegget	en	helhetlig	


utforming.
10.2	 Veganlegget	skal	opparbeides	slik	at	det	henger	naturlig	sammen	med	veiens	sideterreng.		Skråninger	skal	planeres	så	slake	som	mulig.
10.3	 Ved	utarbeidelse	av	byggeplan	kan	areal	regulert	som	kjørevei	og	annen	veggrunn	sees	samlet,	og	arealene	kan	justeres	i	forhold	til	


hverandre.		


§  11 Fareområde – høyspentanlegg
11.1	 Området	omfatter	eksisterende	høyspentlinje	nord	for	den	nedlagte	bensinstasjonen	med	sikkerhetssoner.		Området	kan	nyttes	til	kraftlinje.


§  12 Spesialområde kulturminne – grensevei
12.1	 Området	omfatter	den	gamle	veien	gjennom	skogen	nordvest	for	tollstasjonen	med	5	meter	sideterreng	til	begge	sider.		Området	skal	ivaretas	


som	et	kulturminne	med	nødvendig	sikringssone.
12.2	 Grenseveien	kan	holdes	ved	like	med	rensk	av	grøfter,	reparasjon	av	murer	og	rydding	av	vegetasjon	i	veibanen.		I	sikringssonen	skal	


vegetasjonsrydding	skje	slik	at	veien	går	gjennom	en	åpen	blandingsskog.		Det	skal	legges	vekt	på	å	skjerme	mot	innsyn	til	trafikkanlegget	
ved	tollstasjonen.	
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12.3	 Veien	skal	ikke	benyttes	til	noen	form	for	motorisert	ferdsel.		Veien	skal	ikke	nyttes	som	driftsvei	ved	uttak	av	tømmer	eller	annen	form	for	
skogsdrift.


12.4	 Der	veien	krysser	grensegaten	kan	det	etableres	fysisk	grensemarkering	med	skilt,	markering	i	grunnen	eller	lignende.		Planer	for	
grensemarkering	skal	legges	fram	for	kulturadministrasjonen	i	fylkeskommunen	før	godkjenning	i	Marker	kommune.


§ 13 Spesialområde friluftsområde - skianlegg 
13.1	 Området	omfatter	skogområder	med	løypeanlegg	sør	for	E18,	vest	for	grensegaten.		Området	skal	nyttes	som	friluftsområde	med	


tilrettelegging	for	organisert	ski-	og	løpstrening	og	annen	tur-	og	treningsaktivitet.
13.2	 I	området	kan	det	etableres	ski-	og	treningsløyper	med	nødvendig	underlag,	kunstsnøanlegg	og	lys.		Vegetasjonsrydding	kan	skje	i	den	


grad	det	er	nødvendig	for	å	holde	traseer	og	siktlinjer	åpne.		Området	skal	fremstå	som	et	skogkledd	naturområde	med	åpen	furu-	og	
blandingsskog.		


13.3	 I	området	kan	det	etableres	naturbaserte	raste-,	trenings-	og	oppholdsplasser.		


§ 14 Spesialområde friluftsområde – strandsone Kutjern
14.1	 Området	omfatter	strandsonen	rundt	Kutjern.		Området	skal	nyttes	til	naturområde	strandsone.
14.2	 I	strandsonen	kan	det	ikke	foretas	oppfylling	eller	utfylling	av	terreng,	med	unntak	av	reparasjonsarbeider	knyttet	til	gamle	vegfyllinger	ved	


europaveien	og	skianlegget,	og	nødvendig	atkomst	til	brygge.


§  15 Spesialområde friluftsområde i vann – Kutjern
15.1		 Området	omfatter	Kutjern.		Vannet	skal	nyttes	som	friluftsområde.
15.2			 I	vannet	kan	det	etableres	bryggeanlegg	for	tilkomst	til	småbåter,	bading	og	fiske.		Anlegget	skal	tilrettelegges	for	funksjonshemmede.


§  16 Kommunaltekniske anlegg – renseanlegg
16.1		 Området	omfatter	eksisterende	renseanlegg.		Området	kan	nyttes	til	samme	formål.
16.2	 Området	kan	videreutvikles	i	forbindelse	med	etablering	av	ny	tollstasjon	eller	utvidelse	av	de	andre	anleggene	innenfor	planområdet.


§  17 Frisiktsoner i kryss
17.1		 Områdene	omfatter	siktsoner	i	kryss	og	ved	avkjørsler.		
17.2	 I	siktsonene	kan	det	ikke	etableres	sikthindrende	anlegg	eller	vegetasjon	i	høyde	over					0,5m	over	tilliggende	veibane.		Enkeltstolper	og	


høystammete	trær	kan	aksepteres.


§  18 Spesialområde – telekommunikasjon
18.1	 Området	omfatter	eksisterende	anlegg	for	telekommunikasjon.		Området	kan	nyttes	til	samme	formål.


§  19 Spesialområde grensegate 
19.1	 Området	omfatter	den	norske	delen	av	grensegaten	langs	riksgrensen	i	planområdet,	12,5m	ut	fra	grenselinjen.		Området	skal	benyttes	til	


grensegate	kombinert	med	de	ulike	reguleringsformålene	i	områdene	den	går	gjennom.
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19.2	 Gaten	skal	behandles	etter	de	til	en	hver	tid	gjeldende	regler	for	anlegg	og	aktivitet	i	grensegater.		Anlegg	for	tollstasjon	inkl.	bygninger	og	
trafikkanlegg,	samt	utvidet	anlegg	for	riksvei,	kan	føres	opp	i	grensegaten.


19.3	 I	grensegaten	kan	det	legges	til	rette	for	allmenn	ferdsel	til	fots	fram	til	grenserøysene.		Anlegget	kan	utstyres	med	informasjonstavler	og	skilt.		
19.4	 I	grensegaten	kan	det	oppføres	utsiktstårn.


§  20 Fellesområde – felles avkjørsel
20.1	 Området	omfatter	felles	avkjørsel	FA1	mellom	Grensesenteret,	bolighus	og	rasteanlegg.		Området	skal	nyttes	til	felles	avkjørsel	for	gbnr	98/10,	


98/11,	rasteanlegg	med	parkeringsplasser	og	renseanlegget.


Kombinerte formål:
§  21 Byggeområde – herberge og bevertning kombinert med formål spesialområde – skistadion.
21.1	 Området	omfatter	sentrale	deler	av	anlegget	Over	Kölen	med	bygningsmasse,	parkeringsareal	og	deler	av	skistadion.	Området	kan	benyttes	


til	bevertningssted,	motell	eller	lignende	i	kombinasjon	med	skistadion	og	servicevirksomhet	for	skianlegget.	
21.2	 	I	området	kan	det	føres	opp	bygg	og	anlegg	knyttet	til	begge	reguleringsformål.		
	 BYA	25%.		Største	mønehøyde	9m,	største	gesimshøyde	6m.		BYA	omfatter	ikke	parkeringsplasser.
21.3	 Ved	videre	utvikling	av	anlegget	skal	det	legges	avgjørende	vekt	på	å	gi	hele	området	et	harmonisk	og	vakkert	helhetspreg.	
21.4	 Området	skal	bindes	sammen	med	rasteanlegget	nord	for	E18	ved	undergang.		Utvikling	av	anlegget	skal	ivareta	fotgjengernes	muligheter	til	


trygt	å	ferdes	mellom	stadion,	servicebygg	og	undergang.		Stigning	fra	undergang	til	plassen	foran	kafeteriaen	skal	ikke	overskride	1:12.		Det	
kan	etableres	trapper	som	alternative	snarveier.		Gangvegsystemet	skal	etableres	med	god	og	trygg	forbindelse	til	sti	mot	grensetårnet.


§ 22 Offentlig trafikkområde  - rasteplass kombinert med spesialområde, VA-anlegg fordrøyningsanlegg for overvannshåndtering
22.1	 Området	omfatter	areal	mellom	Grensesenteret	og	tollstasjonen,	nord	for	E18.		Området	skal	nyttes	til	raste-	og	informasjonsanlegg	kombinert	


med	fordrøyningsanlegg	for	overvannshåndtering	for	vann	fra	tollstasjonsområdet,	eller	til	et	av	formålene.
22.2	 Rasteområdet	skal	ha	atkomst	fra	felles	avkjørsel	med	vegserviceanlegget.
22.3	 Raste-	og	informasjonsanlegget	skal	opparbeides	på	grunnlag	av	en	helhetlig	plan	som	skal	godkjennes	av	Marker	kommune.		Planen	


skal	vise	trafikksystem	for	biler	og	fotgjengere.		Gangvei	skal	føre	fram	til	undergang	under	E18.		Planen	skal	videre	vise	servicebygg,	
terrengbehandling,	vegetasjonsbruk,	materialbruk,	utforming	og	plassering	av	informasjonsdelen	av	anlegget.


22.4	 Fordrøyningsanlegg	for	overvann	fra	tollstasjonsområdet	kan	etableres	i	området.		Damanlegget	skal	utformes	slik	at	det	kan	inngå	i	
rasteanlegget	selv	om	dette	ikke	etableres	samtidig.		


22.5	 Det	skal	bygges	opp	vegetasjonsskjermer	mellom	raste/damanlegget	og	de	andre	byggeområdene.		Plan	for	terreng-	og	
vegetasjonsbehandling	mellom	tollstasjon	og	damanlegget	skal	fremgå	av	planen	for	fordrøyningsanlegget.


22.6	 Sti	fra	rasteområdet	opp	mot	skogsveien	skal	opprettholdes	og	eventuelt	legges	om	slik	at	stigningsforholdene	blir	lavest	mulig.
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VEDLEGG
Oppstartsvarsling
Innspill til planoppstart
Oppsummering av innspill til planoppstart – Marker kommune 
Notat COWI





		Uten navn








		Kart over Ørje tollstasjon



