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PLANBESKRIVELSE 

 
KOMMUNEPLANENS  AREALDEL 

 

MARKER KOMMUNE 
 
 
Arealdelen tilhører kommuneplanens langsiktige del, og er samordnet med handlings-
programmet. Arealdelen har et tidsperspektiv på 3 valgperioder, altså 12 år. I henhold til 
Plan- og bygningslovens § 20-1 skal arealdelen vurderes og rulleres en gang i løpet av 
hver valgperiode, altså hvert 4.år. 
Arealdelkartet er utarbeidet i målestokk 1:50.000, med sentrumsområdet vist i 
målestokk 1:5.000. 
 
 
Kommuneplanen (1:50.000) er inndelt i følgende formål;
 
1. Byggeområder; herunder 

- Boligområder 
- Fritidsbebyggelse 

  - Offentlige bygninger 
  - Allmennyttig formål 
 
  For offentlige og allmennyttige formål er områdene plassert 

geografisk med sirkel, men gjenspeiler ikke faktisk tomtesituasjon. Dette 
er vesentlig kirker og forsamlingshus. Skytebaner er vist med symbol. 

 
 
2.  Landbruks-, natur- og friluftsområder; herunder 

- LNF-område 1; Spredt boligbygging tillatt. 
- LNF-område 2; Spredt hyttebygging tillatt. 
- LNF-område 3; Spredt bolig- og hyttebygging kan tillates etter 

angitte kriterier. 
- LNF-område 4; Byggeforbud 
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3.  Områder for råstoffutvinning; herunder 
  - Pukkverk (Eksisterende – P,  fremtidig – PF) 

- Grustak (Eksisterende - L, fremtidig - LF) 
- Torvuttak (T) 

 
 
4.  Båndlagte områder; herunder 

- Naturreservat (NR) 
- Sikrede friluftsområder (F) 

 
  Områder som skal båndlegges, herunder 
  - I påvente av vern etter friluftsloven (RF) 

- I påvente av vern etter naturvernloven (N) 
 
 
5.  Sjø- og vassdragsområder; herunder 
  - Klasse S1; friluftsområde 
  - Klasse S2; frilufts- og naturområde i kombinasjon 

- Klasse S3; naturområde 
- Småbåthavn 

 
 
6.  Viktige ledd i kommunikasjonssystemet; herunder 

- E18 
  - Hovedveg (riks- og fylkesveger) 
  - Samleveg (viktige kommunale veger) 
   
 
 
 
Kommunedelplan for Ørje (1:5.000) er inndelt i følgende formål;
 
 
1.  Byggeområder; herunder 
  - Boligområder 

- Forretninger/ kontor 
- Industriområder 
- Senterområde 

  - Offentlig formål 
  - Allmennyttig formål 

- Utbyggingsområder, eksakt arealbruk ikke fastsatt. 
- Friområder, turveger, lek, idrett og sport 

 
 
2.  Landbruks-, natur- og friluftsområder; herunder 
  - Jord- og skogbruk (L) 
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4.  Båndlagte områder; herunder 

- Festningsanlegg med historisk/ kulturell verdi 
- Verneverdig bebyggelse sikret gjennom gjeldende reguleringsplan. 

 
 
5.  Sjø- og vassdragsområder; herunder 
  - Friluftsområde i sjø og vassdrag (S1) 
 
6. Viktige ledd i kommunikasjonssystemet; herunder  

- Offentlige trafikkområder 
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I arealdelen inngår følgende eksisterende reguleringsplaner:  
R.1 TORPÅSEN ØST, stadfestet 27.10.70. 
R.2 LIHAMMEREN, stadfestet 08.08.73. Mindre vesentlig reguleringsendring 

13.04.88. 
R.3 HELGETJERN ØST, stadfestet av fylkesmannen 27.08.79. Mindre endringer 

av 11.05.83, og 14.01.87. 
R.4 HELGETJERN ØST, GLIMPEX,  stadfestet av fylkesmannen 21.11.83. 
R.5 KILEBU, stadfestet av fylkesmannen 23.04.85. 
R.6 E-18 GJENNOM ØRJE,  stadfestet av fylkesmannen 06.08.86. 
R.7 SLETTA, stadfestet av fylkesmannen 23.03.87. 
R.8 DEL AV ØRJE SENTRUM - HØVLERITOMTA, egengodkjent 30.06.87. Mindre 

vesentlig endring 02.09.04. 
R.9  ØSTRE OTTEID, egengodkjent 30.06.87. 
R.10 ØRJE TOLLSTEDOMRÅDE E.18/ RIKSGRENSEN, egengodkjent 20.12.88. 
R.11 DEL AV ØRJE SENTRUM, SYD FOR STORGATA, egengodkjent 30.10.90. 
R.12 KROGSTAD, egengodkjent 04.12.90. 
R.13 ØRJE KONTROLLSTASJON, egengodkjent 30.04.92. 
R.14 GANG- OG SYKKELSTI LANGS RV-21, egengodkjent 01.12.92. 
R.15 OMREGULERING FOR DEL AV FOSHAUG, egengodkjent 16.03.93. 
R.16 RØRVIK CAMPING, egengodkjent 27.06.95. 
R.17 NORDRE BOTTEN VILLMARKSSENTER, egengodkjent 27.06.95. 
R.18 RØDENES PRESTEGÅRD, egengodkjent 19.12.95. 
R.19 E-18 ØRJE – EIDSBERG GRENSE, stadfestet 03.12.97. 
R.20 MASSETAK HOLO, egengodkjent 15.12.98. 
R.21 OTTEID, egengodkjent 24.06.99. 
R.22 BRÅRUDJORDET, egengodkjent  08.02.00. Mindre vesentlig endring 08.06.00. 
R.23 GRÅBØLSØDEGÅRD, egengodkjent 12.03.02. 
R.24 AASEBY CAMPING, egengodkjent 11.02.03. 
R.25 BRÅRUDTANGEN, egengodkjent 11.02.03. 
R.26 HYTTEFELT ENG, egengodkjent 30.03.04. 
R.27 JOVAL CAMPING, egengodkjent 11.05.04. 
R.28 Bebyggelsesplan NEBBA, godkjent 17.06.04. 
 
Reguleringsplaner under utarbeidelse:
Fortau Lihammeren – Ørje 
Hyttefelt Spjudnes 
Ørjetun 
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1 Kommunebeskrivelse 
  

1.1 Beliggenhet 
Marker kommune tilhører regionen Indre Østfold, og grenser mot Sverige. 
Nabokommuner er Aremark, Rakkestad, Eidsberg, Aurskog-Høland og Rømskog og 
Årjäng i Sverige. 
 
Avstander:  
(Langs E-18) Ørje - Mysen: 25 km (Nærmeste jernbanestasjon) 
 Ørje - Askim: 37 km 
 Ørje - Oslo: 93 km 
 Ørje - Töcksfors: 11 km (Sverige) 
 Ørje - Årjäng: 35 km (Sverige) 
(Langs R.v.21) Ørje - Halden: 59 km 

 
1.2 Veger 

Veinettet i kommunen
 
 Riksvei 77,6 km 
 Fylkesvei 51,1 km 
 Kommunal vei 36,0 km  
 Sum            164,7 km
 
På areadelkartet er det angitt hovedvegnett og viktige kommunale veger. 
Avkjørselsstatus for de enkelte vegstrekninger fastsettes i 4 holdningsklasser (jfr. 
utfyllende bestemmelser. Holdningsklassene legges til grunn ved behandlingen av 
bygge- og delingssaker. 
 

1.3 Markslagsfordeling 
Tallene er hentet fra jordbrukstellingen i 1999 og siste områdetakst i skogen, 1995-98. 
 
Jordbruksareal
Totalt jordbruksareal ....................………………….   40.902 daa 
Av dette er 39.961 daa fulldyrket jord. 
 
Skogareal   
Totalt skogareal ...........................………………… 307.000 daa 
Av dette er 274.000 daa produktiv skog. 
 
Annet areal
Myr, jorddekt fastmark, fjell m.v. ..........…………..    14.300 daa 
 
TOTALT JORDREGISTERAREAL I KOMMUNEN 362.202 daa 
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1.4 Topografi 
 
Jordbruk: 40,9km2 ( 9,9%)
Skogareal 307,0 km2 (74,3%)
Vannareal: 45,0 km2 (10,9%)
Annet areal: 20,1 km2 ( 4,9%)
Kommunens samlede areal: 413,0 km2 (100,0%)
 
Kommunens laveste nivå er Store Le med 103 m.o.h., og høyeste punkt er 
Linnekleppen med 325 m.o.h. på grensen mot Rakkestad. 
 
Landskapet karakteriseres av et drag i nord-syd retning (Rødenes- og Øymarksjøen), 
og med relativt stort innslag av innsjøer, tjern og myrområder (338 vann). Størstedelen 
av kommunens arealer er skogbevokst. 
 
 

1.5 Geologi 
 
Den dyrkede jorda ligger vesentlig langs hovedvassdraget. Jordarten er leire og 
sandblandet leire med litt innslag av sandjord. All dyrket jord ligger under den marine 
grense (ca. 200m.o.h.) og er tidligere havbunn. Det finnes flere forekomster av 
skjellsandavsetninger med både geologiske og botaniske verneverdier. 
 
Det meste av skogarealet over 200m er grunnfjell med sparsomme 
løsmasseavleiringer. Grunnfjellet er for det meste gneis, bortsett fra forekomster av 
granitt i sørvestre del av kommunen. Skogsmarken under 200m er for det meste 
morenegrus, med litt leirblandet sandjord i lavere strøk og de høyeste bonitetene. 
 
Nord i bygda er det en mindre morenerygg fra Falkenberg og østover Ulfsby til 
riksgrensen. Det er ingen områder med rasfare i kommunen, og byggegrunnen er 
ansett som alminnelig god.  
 
Malmforekomster:
 Vikeby:....………….. Jern, titan 
 Nysterud:.....………. Bly 
 
Mineralske råstoffer og naturstein:
 Husås:........………..  Pegmatitt 
 Styggemyr:..………. Kleber 
 Viken:........………… Kleber 
 Stusrud:......……….. Kleber 
 Solerudberget:…….. Kalk, kleber 
 Solerud:.....………… Kleber 
 Herrerud:.....………. Kleber 
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2 BOLIGOMRÅDER 
 

2.1 Byggebehovet 
 
I perioden 1985-90 ble det bygget 135 nye boliger i kommunen. Dette ga et 
gjennomsnitt på 22,5 boliger pr. år. I perioden 1991 – 98 ble det bygget 44 nye boliger, 
noe som gir et snitt på 5,5 pr år. 
 
I perioden 2000 –2003 fordelte boligbyggingen seg slik:  
 
år      eneboliger   tomannsboliger leiligheter   omsorgsboliger  hytter  erverv        totalt 
2000  6  1         42 28       5        1  83 
2001              5  1  -  -       5   11  
2002      4  1  -  -       3        1               9 
2003  5  3  -  -       3        2  13 
SUM             20            6                  42          28          16         4            116 
 
Erfaringene viser at en boligbygging på rundt 20 boenheter pr. år gir et omtrent 
uforandret folketall i kommunen. 
Med hensyn til boligavgangen, regnes det med et erstatningsbehov på 0,6%. 
 
Trender i samfunnet om etterspørselen etter ulike typer boliger/ leiligheter svinger og er 
ofte vanskelige å tyde. Ungdom under utdanning og i etableringsfasen etterspør mindre 
og billigere boliger.  
 
På ett eller annet tidspunkt vil etterspørselen etter boligtomter i Marker kommune 
antagelig øke merkbart. Kortere og raskere vei til Oslo og økende boligpriser og mangel 
på utbyggingsområder mot nord-vest vil tilslutt være et vesentlig utviklingstrekk. 
Antallet husholdninger av enslige er noe økende i forhold til tradisjonelle familie-
husholdninger. Høyere levealder gjør at den forholdsvise andel av eldre øker, og vil 
fortsette å øke. En må derfor regne med å få et stigende antall eldre enslige. Det 
legges på denne bakgrunn opp til en fortsatt utbygging på Brårudjordet (Ørje 
sentrum) med omsorgsboliger, i kombinasjon med tomter for både eneboliger og 
tettere småhusutbygging (variert tilbud i sentrum). 
 
       
HOVEDELEMENTER SOM LEGGES TIL GRUNN FOR NY BOLIGBYGGING I 
PLANPERIODEN 

 Oppfølging av fylkesplanens høytrykks-scenarie med en ekspansiv politikk 
som legger opp til 1000 nye innbyggere innen 2017.  

 Boligbyggingen skal skje ut i fra et årlig behov på ca. 33 boenheter. Dette gir 
ca. 400 boliger for en planperiode på 12 år. 

 Styrke bosettingen med et variert botilbud så vel som servicefunksjoner i Ørje 
sentrum.  
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 Utnytte arealene med nærhet til E18 i Ørje og på Kallak til boligformål. 
Etablere varierte tilbud i privat og offentlig regi. Tilrettelegge for å styrke 
miljøprofilen i boligutbyggingsmønsteret. 

 Spredt boligbygging tillatt i avsatte LNF-soner og i henhold til Areal- og 
transportplan for Indre Østfold. I samsvar med ATPIØ slik den ble fremlagt 
for Marker kommune i to høringsrunder gir dette et tak på 40 boliger oppført 
som spredt boligbygging i planperioden mot 2017. 

 Boligbyggingstakten tilpasses kapasitet og utviklingsplaner for de kommunale 
ytelser og service-tilbud. Ny bygging skal i størst mulig utstrekning nyttiggjøre 
seg eksisterende infrastruktur, og følge en fastsatt utbyggingsrekkefølge. 

 Mosebyneset syd opprettholdes som et byggeområde for boliger i privat regi. 
 

2.2 Planlagte boligområder 
 
I tilknytning til Ørje: 
 Ysterud (uregulert) 
 Utvidelse Lihammeren, 3 felt (nordlig felt under regulering, 2 uregulert)  
 Utvidelse Krogstadfeltet (uregulert) 
 Søndre Mosebyneset (uregulert) 
 Brårudjordet (regulert, og delvis utbygget) 
 Fortetting Ørje sentrum 

 
Utenfor Ørje:  
 Otteid (regulert) 

 
Følgende arealer er ferdig regulert og opparbeidet for boligbebyggelse (byggemodent): 
Sted                    eneboliger      leil.   
Lihammeren 14  10 
Krogstad 1. trinn 5   
Totalt 19 10 
 
Følgende arealer er ferdig regulert til boligformål, men enda ikke opparbeidet: 
Sted                                eneboliger      leil.   
Lihammeren, siste trinn 11 
Mellom E-18 og Neset  10  
Brårudjordet 18 20 
Krogstad 2. trinn 25 
Otteid 10   
Krogstad 3. trinn 24   
Totalt 88 30 
 
Aktuelle utbyggingsområder: 
Sted                                eneboliger      leil.   
Ørjetun øst for RV 843 6 
Fortetting Ørje 6 16  
Spredt boligbygging 40   
Totalt 54 16 
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Dette utgjør 217 boliger/ leiligheter for perioden for disse områdene. Områder langs 
gammel E18 nord for Ørje sentrum (Ysterud og Kallak) og området øst for Ørje kan gi 
om lag 100 boliger, en utbygging av Mosebyneset forutsetter privat utbygging ved 
aktuell interessent. Dette kan dreie seg om anslagsvis 50 - 60 tomter, men må vurderes 
nærmere i en eventuell reguleringsplan. I tillegg vil arealer øst for Ørje kunne gi 
anslagsvis 30 boligenheter. Samlet er altså kapasiteten på mer enn 400 boligenheter. 
Fordelingen mellom eneboliger/ leiligheter kan justeres i takt med etterspørsel/ behov. 
 
 
 

3 INDUSTRIOMRÅDER 
Av eksisterende regulerte industriområder har kommunen følgende arealer: 
R.3  Helgetjern Øst Ca.  33.400 m2

R.4  Helgetjern Øst, Glimpex  Ca.  17.200 m2

R.5  Kilebu Ø.  Ca.  24.300 m2

R.6  Ørje sentrum/ E18  Ca.  48.700 m2

R.7 Del av Sletta Ca.  94.500 m2

R.8  Del av Ørje sentrum – Høvleritomta   Ca.    6.900 m2

R.10  E-18 / Riksgrensen  Ca.    2.000 m2

TOTALT                           Ca.227.000 m2  
 
Som arealreserve for ny industrietablering i perioden har kommunen ferdig regulert 
Sletta industriområde. Ca. 23.500 m2 er ferdig opparbeidet. Det er fortsatt ledige tomter 
på området, og kommunen har opsjon på ytterligere ca. 71.000 m2.  
 
Området ligger ved E-18, og det tillates oppført lager- og industribebyggelse i inntil 2 
etasjer (maks. gesimshøyde 7m). 
Brutto utnyttelsesgrad ligger på 0,6. (Forholdet mellom brutto golvareal og brutto 
grunnareal.) I dette ligger det at resterende område maksimalt kan bebygges med ca. 
42.600 m2 brutto golvflate industri- og lagerbygg. Tillatt samlet utnyttelse fordeles 
innenfor området etter netto tomteareal.  
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4 HYTTEOMRÅDER OG CAMPING 
 

4.1 Eksisterende hytteområder 
 
Marker kommune har utarbeidet hytteregister, og dette inneholder ca. 600 fritidsboliger. 
Det ligger hytter spredt over hele kommunen, men med hovedtyngden langs 
vassdraget og med sterk konsentrasjon i Østre Otteidvika. 
 
UREGULERTE HYTTEOMRÅDER: 
Område                   Områdets areal     Antall hytter    
H1; Sætra  ca.    8 daa    7 
H2; Slupstadvika   ca.    7 daa   7 
H3; Kåtorp ca.  30 daa   7 
H4a; Bernhus  ca.    7 daa   7 
H4b; Dypedal   ca.  17 daa 17 
H5; Nybo  ca.  30 daa   18 
H6; Solås  ca.  30 daa 18 
H7 Fløvik ca.    6 daa   6 
H9; Viken (øya) 
H10; Viken   ca.  60 daa  39  
H11; Gunneng  ca.  10 daa    8 
Totalt for områdene ca.205 daa       106 
 
(Enkelthytter spredt over kommunen inngår ikke i oversikten.) 
 
REGULERTE HYTTEOMRÅDER: 
Område                   Områdets areal     Antall hytter Reg.plan nr.    
H8; Spjudnes ca.  93 daa         44          R29 
H12; Otteid  ca.  42 daa         24 (delvis utbygd) 
H13; Nebba ca.  50 daa         45 (delvis utbygd) 
H14; Eng      ca.  34 daa 30 (ikke utbygd)          
Totalt for områdene ca.219 daa       143 
 
 

4.2 Planlagte hytteområder 
De største hyttefeltene er vist som eksisterende hytteområder på plankartet. Av nye 
hyttefelt inngår arealer ved Grislingås, Broken, Ytterbøl, Fløvik (utvidelse H7), og en 
utvidelse av Spjudnes (utvidelse H8). 
For øvrig er det i kommuneplanen avsatt soner hvor spredt hyttebygging er tillatt (LNF-
2) dersom tekniske anlegg kan løses på en tilfredsstillende måte. 
 
 
 

4.3 Campingplasser 
Det er 3 uregulerte og 3 regulerte campingplasser i kommunen.  
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I tillegg kommer Nordre Botten Villmarkssenter på Otteid (R17), med sine 
campinghytter. 
 
UREGULERTE CAMPINGPLASSER: 
C1; Rakkestadvika Camping 
C2; Kåtorp Camping 
C3: Sukken Camping 
REGULERTE CAMPINGPLASSER: 
C4; Rørvik Camping (R16) 
C5; Jåvall Camping (R27) 
C6; Aaseby Camping (R24) 

 
5 OFFENTLIG FORMÅL 
Områdene i tilknytning til Ørjetun vil i planperioden bli regulert i henhold til formålet med 
overtakelsen. 
 
Sektorene har for øvrig ikke forestående planer om utbygging som krever avsatt arealer 
i planperioden utover det som allerede er sikret gjennom tidligere reguleringsplaner. 
 
 

6 ALLMENNYTTIG FORMÅL 
Områdene for allmennyttige formål består i hovedsak av kommunens forsamlingshus. 
Hver av de 4 naturlige geografiske delene av kommunen har sitt grendehus. Søgård 
nedlagte skole og Otteid grendehus dekker denne funksjonen for de områder som 
tilhører tidligere Øymark. Vestheim grendehus samt Bondestua ivaretar denne 
funksjonen i tidligere Rødenes kommune. 
Det er i kommunen følgende bedehus: Øymark misjonshus, Stikle bedehus, Ørje 
bedehus, Filadelfia Ørje, Frikirken Ørje, Klund bedehus og Ulfsby bedehus. 
I tillegg er det forsamlingshus på Sjøglimt leirsted og Ytterbøl senter. 
Ytterligere forsamlingshus er det i Marker rådhus og kommunens skoler og 4 kirker. 
Disse er alle nevnt ellers i kommuneplanen og har betegnelsen "offentlige formål". 
 
Rallycrossbane (RC på plankartet) nord for Fløvik er lagt inn med reguleringsplankrav 
og krav om utarbeidelse av støyberegninger. 
 
 

7 LANDBRUK 
 

7.1 Landbruksarealene 
Det er arealene tilknyttet jord og skogbruket som utgjør de største delene av 
kommunen. Disse områdene inneholder landbrukseiendommer, samt natur- og 
friluftsområder og spredt boligbebyggelse.  
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Det vesentligste av jordbruket i kommunen er lokalisert på begge sider av vassdraget 
og med helling mot dette. Forurensningene fra landbruket har vært gjenstand for stor 
oppmerksomhet, og det er etablert et samarbeidsprosjekt mellom berørte kommuner og 
regionale myndigheter for ytterligere fokus og arbeid i denne forbindelse. Videre vil tiltak 
som følge av Regionale Miljøprogram forhåpentligvis bidra ytterligere i positiv retning. 
  
I følge jordbrukstellingene er det følgende arealer og driftsenheter i Marker: 
Totalt antall landbrukseiendommer i kommunen:   395 
 
Gjennomsnittsstørrelse jordbruksareal: Rødenes:   110 daa 
      Øymark:     95 daa 
 
Gjennomsnittsstørrelse skogbruksareal:    775 daa 
Antall driftsenheter i jordbruket 
 1989 1999
Driftsenheter i alt 271 196
0 - 49 dekar 61 20
50 - 99 dekar 61 30
100 – 199 dekar 72 61
200 – 299 dekar 47 37
300 – 499 dekar 28 37
500 – dekar 2 11
 
Antall driftsenheter er i 2004 ca 150. Den store reduksjonen i antall enheter skyldes 
redusert lønnsomhet og strengere krav for å være berettiget driftstilskudd. 
 
Presset på dyrka areal har vært lite, og det er derfor små arealer som er gått med til 
utbygging. Det vil likevel fortsatt være viktig å verne om de produktive arealene i 
kommunen, og så langt som mulig lokalisere utbyggingen til de minst produktive 
arealene. 
 
 

PRODUKSJONSFAKTA 
 

7.2 Jordbruk 
 
Areal av ulike vekster, etter jordbruksareal i drift, daa 
 1979 1989 1999 
Jordbruksareal i drift 37.435 39.349 40.902 
Korn og oljevekster 30.236 33.947 33.420 
Eng og beite 5.968 4.427 6.805 
Grønnfor og silovekster 202 306 536 
Poteter 211 87 16 
Frukt og bær 11 11 11 
Grønnsaker 40 3 0 
 
Utviklingen av melkeproduksjonen 

 1959 1969 1983 1988 1992 1997 2004
 
Antall dyr 

 
1.793 1.115 513 381 360

 
350 243

Antall bruk 300 175 54 36 28 25 12
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Utviklingen av eggproduksjonen  

 1970 1980 1983 1988 1992 1997 2004
 
Antall dyr 

 
18.977 20.403 26.475 31.329 33.994

 
33.183 26.195

Antall bruk 192 55 34 26 19 17 9
 
 
Utviklingen av slaktekyllingproduksjon: 
 1973 1978 1983 1988 1992 1997 2004
 
Antall dyr 

 
360.000 573.700 634.750 849.638 854.780

 
856.625 922.149

Antall bruk 2 4 6 11 11 12 10
 
Utviklingen av svineproduksjon: 

 1969 1979 1983 1988 1992 1997 2004
 

Antall avlspurker 267 471 585 645 680 635 827
Antall bruk  23 22 22 16
Antall slaktegris 1.309 2.384 4.868 5.513 6.428 8.844 11.735
Antall bruk 189 55 27 30 28 21
 
 

7.3 Skogbruk 
 
Skogens fordeling etter produktivitet 
Markslag Dekar % 
Produktivt skogareal:       
    - Høy bonitet (17 og høyere)   42 000 15 
    - Middels bonitet (11 og 14)         167 000 61 
    - Lav bonitet (6 og 8)                    65 000 

274 000 

24 

89 

Annet skogareal: 33 000  11 
Totalt skogareal: 307 000  100

Kilde: Skogbrukstakst for skogen i Marker av Havass (1995-98) og Norskog (1989-90) 
 
Produktiv skog fordelt på hogstklassene 
Hogstklasser Dekar % 
 I    (hogstflater som ikke er forynget) 8 200 3 
 II   (ungskog) 73 400 27 
 III (ung produksjonsskog) 42 100 15 
 IV (eldre produksjonsskog) 53 400 19 
 V  (hogstmoden skog) 96 900 35 
Kilde: Prosentfordelinga er hentet fra skogbrukstakst for skogen i Marker av Havass (1995-98). 
Arealfordelinga er estimert ut fra disse prosentene og totalt produktivt areal. 
Stående kubikkmasse fordelt på de ulike hogstklassene 
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Hogstklasser m3 u/ bark % 
 I    (hogstflater som ikke er forynget) 3000 0 
 II   (ungskog) 24000 1 
 III (ung produksjonsskog) 360000 15 
 IV (eldre produksjonsskog) 647000 27 
 V  (hogstmoden skog) 1366000 57 
Sum 2400000 100 
Kilde: Prosentfordelinga er hentet fra skogbrukstakst for skogen i Marker av Havass (1995-98). 
Kubikkmassen er estimert ut fra disse prosentene og total kubikkmasse. 
 
Stående kubikkmasse fordelt på hovedtreslagene 
Treslag m3 u/ bark % 
Gran 1152000 48 
Furu 1128000 47 
Lauvtrær 120000 5 

Kilde: Prosentfordelinga er hentet fra skogbrukstakst for skogen i Marker av Havass (1995-98). 
Arealfordelinga er estimert ut fra disse prosentene og total kubikkmasse. 
 
 Årlig tilvekst og avvirkning i Marker 
 m3 u/ bark
Tilvekst 
     - i hogstklasse II 8000
     - i hogstklasse III-V 78000
     - totalt 86000
Avvirkning 
     - gj.snittlig per år 1991-2000 57703
     - i år 2003 (innmålt virke)*1 59418
Kilde: Skogavgiftssystemet 1991-2003. Skogbrukstakst for skogen i Marker av Havass (1995-98) og 
Norskog (1989-90). 
*1 I tillegg kommer avvirkning til eget bruk og vedhogst. 
 
Diverse statistikk 
Plantekjøp  ca 90.000stk
Nyplanting  ca 500 daa
Mekanisk etterarbeid/Avstandsregulering ca 2.000 daa
Kilde: Skogavgiftssystemet  
 
 
 

7.4 Skogsveier 
 

 Km 
Bilveier  247
Traktorveier 50
Kilde: Hovedplan for skogsveier i Marker kommune 1997 – 2007,  justert for nye veier.  
 
Som det går fram av ovenstående er det 247 km bilveier og 50 km traktorveier i Marker. 
I 1997 ble det utarbeidet hovedplan for skogsveier i Marker for perioden 1997 - 2007. I 
henhold til planen er det i denne perioden ytret ønske om å bygge 9,3 km nye 
skogsbilveier og 13,2 km traktorveier. Hovedplanen for veier er imidlertid ikke bindende 
for skogsveibyggingen i kommunen og det blir stadig fremmet enkeltplaner som ikke er 
tatt med i oversiktsplanen. Hittil i perioden er det bygd 14 km med skogsbilvei i tillegg til 
opprusting av eksisterende veier og traktorveibygging. 

 Det vil bli gjennomført Miljøregistrering i Skog i perioden 2005-06. Da vil vi også få 
bedre oversikt over data knyttet til viktige biologiske områder i skogen. 
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7.5 Inntekt og sysselsetting  
 
Antall heltidsbruk ( minst en har bruket som eneste arbeidsplass):  74 
Antall bruk hvor ingen av ektefellene tar arbeid utenom bruket:  27 
(tall fra 2001) 
 
Oppgavegivers opplysning om inntekt: 
 
% av inntekt fra bruket <10 10,0-49,0 50,0-89,9 >90,0 
% av antall bruk 45 31 12 12 
 
 
Antall arbeidstimer i landbruket 
 Timer på 

driftsenheten 
Jord- og hagebruk 281 713
Skogbruk 28 662
Tilleggsnæring 49 460
Sum arbeidstimer 359 835
Kilde Jordbrukstellingen 1999 -SSB 
 
Antall oppgitte arbeidstimer i landbruket inkludert tilleggsnæring tilsvarer 206 årsverk. 
I arbeidsforbruket er vedlikehold medregnet, men ikke stell av privat hus og hage. 
 
Enheter med tilleggsnæring 
Type tilleggsnæring Antall 
Leiekjøring 39
Campingplas, utleiehytter 15
Utleie av våningshus/driftsbygning 16
Andre tilleggsnæringer 47
Antall bruk med tilleggsnæring 89
Kilde Jordbrukstellingen 1999 –SSB 
 
 
Opplysninger om bruker  

 Antall
Under 39 år 52
40-49 år 55
50-59 år 55
60-69 år 26
Over 70 år 4
Personliger brukere i alt 194
Gjennomsnittsalder for referanseperson 47,7
Antall ektepar/samboere 159
Antall enslige brukere 35
Kilde Jordbrukstellingen 1999 –SSB 
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7.6 Andre næringsgreiner i tilknytning til 
landbruket  

 
Begrensede utviklingsmuligheter og redusert lønnsomhet innen tradisjonelle 
landbruksprodukter har gjort at det i den senere tid har vært fokus på å finne alternative 
inntektsmuligheter på gårdene. Dette er en utvikling som myndighetene i stor grad har 
vært med å legge til rette for gjennom at det stilles betydelige tilskuddsmider til 
disposisjon gjennom Bygdeutviklingsfondet.  
 
Marker kommune har en beliggenhet og arealer som gjør at det fortsatt ligger til rette for 
en utvikling innen reiselivsrelatert virksomhet. Gjennom siste 10-årsperiode har flere 
etablert seg på området,  men dersom en kan få organisert og tilrettelagt det på en riktig 
måte, har kommunen store muligheter til å utvikle seg til et attraktivt reisemål. Det er i 
denne sammenhengen avgjørende at vi kan få til en samordnet utvikling og 
markedsføring og en arealbruk som ikke reduserer områdets attraktivitet. 
  
Flere grunneiere har signalisert at de ønsker å satse på turisme. En del av denne 
satsingen vil naturlig nok legge beslag på arealer, og kommunen har også gjort et 
forsøk på å utarbeide en strategi for hvordan en vil håndtere slike spørsmål. En må 
likevel forvente at de i enkelte tilfeller vil oppstå noe konflikt mellom verneinteresser og 
allmennhetens interesser på den ene siden og grunneiers planer på den andre siden. 
Det er gjennom planarbeidet ikke fullt mulig å styre arealbruken på en slik måte at 
konflikter helt kan unngås.  Det er viktig at det legges stor vekt på utforming av 
eventuelle anlegg slik at mulige ulemper blir så små som mulige. 
 
Veilder  fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet, (T-1443) 
Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss (Hvordan kan plan- og bygningsloven 
brukes for tilrettelegging av ny landbrukstilknyttet næringsvirksomhet?), legges til 
grunn ved saksbehandling. 
 
 
 
 

7.7 Skytebaner  
 
Eksisterende skytebaner er lag inn på plankartet: 
D1: Steintjern/ Brutjern Søndre (ved E-18) (Søbybanen, trapbane) 
D2: Gjølsjøødegården (ved E-18) (Rødser, pistolbane) 
D3: Lintjern (Kråkehatt) (Rødenes skytebane, 100m, 300m og elgbane) 
D4: Bærekas (Sandtorp, 100m, 200m og 300m)  
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8 FRILUFTS-OG VERNEOMRÅDER 
 

8.1 Friluftsområder 
 
Sikrede friluftsområder er avsatt under båndlagte områder på plankartet, og er merket 
med F. Dette er områder som er sikret ved kjøp, leie eller servitutt. 
Dette er gjort for å sikre natur- og friluftsinteressene i disse områdene. 
 
Følgende friluftsområder er sikret:  
 
Område  ca. areal  sikret ved dato          
F1  128/11 Østre Otteid     27 daa   Skjøte v. Østf. fylke    27.05.70  
       128/2 Otteid, øvre 20 daa Klausulert område 27.05.70 
F2  Otteid   25 daa Skjøte v. Miljøverndep.  11.07.87 
F3  Trolløya  30 daa Servitutt Staten              1969 
F4  134/3 Del av Husborn 61 daa   Skjøte v. Miljøverndep.  17.11.67 
       Øvrig del av Husborn     Klausul, kun jord-og skogbruk   
F5   92/5 Brårudtangen 12daa   Skjøte Marker kommun 19.08.67 
F6   Tjuvholmen  32 daa   Skjøte ved Miljøverndep. 11.10.04 
F7   59/18 S.del, Sæterøya 10 daa Feste ved Miljøverndep.   16.04.82 
        59/6 N.del, Sæterøya     Bygslet 99år,Miljøv.dep.  01.10.65 
F8   Østenbyskog, Svarverud  3897 daa   Servitutt mot hytter  1968 
F9   Linnekleppen P-plass  1,8 daa   Skjøte v. Marker kom. 11.08.87 
F10 Trollsund 2,8 daa Skjøte v. Marker kom.       23.12.96 
 
For offentlige friluftsområder i Marker kommune gjelder atferdsregler stadfestet av 
Fylkesmannen 29.08.86 (se kap. 11). 
 
 

8.2 Naturreservat 
 
Områdene er avsatt under båndlagte områder, og merket med NR på plankartet. 
 
I medhold av Lov om naturvern av 19.juni 1970 er 5 våtmarks-områder fredet som 
naturreservat ved kongelig resolusjon av 22. desember 1978. 
Disse er avsatt under båndlagte områder som naturreservat, og merket NR på 
plankartet. 
 
NR1. Bredmosen naturresevat:   areal 665 daa 
NR2. Kisselbergmosen naturreservat: areal 735 daa 
NR3. Langrasta naturreservat:  areal 180 daa 
NR4. Spernesmosen naturreservat:  areal 185 daa 
NR5. Storelimosen naturreservat:  areal 290 daa 
NR6. Gjølsjøen  areal 1205 daa 
 
Dette gir til sammen 3.260 daa fredet areal i kommunen. Det er utarbeidet 
fredningsbestemmelser for myrreservatene og for Gjølsjøen. 
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Et område på ca 1.710 daa ved Svartvannet  (N 2) er foreslått fredet i perioden. 
 
Formålet med fredningen er: 
a) Å bevare et minerogent (jordvannspåvirket) feltmyrkompleks av fattigmyrtype 

med partier av bakkemyr. 
b) Å bevare et myrområde med et egenartet fugleliv. 
 
 

8.3 Områder som skal båndlegges 
 
De tre minste Skromleholmene (med dobbelstkravur og merket  RF på plankartet) 
foreslås båndlagt i påvente av vern etter friluftsloven. Dette er gjort av hensyn til 
hekkende fugler. 
 
Området Svartevannet (merket N på plankartet med rød skravur) foreslås båndlagt i 
påvente av vern etter naturvernlovens. Formålet vil bli naturreservat (jfr. 8.2 over). 
 
 

8.4  Fornminner og fredede bygninger/ 
anlegg  

 
FORNMINNER 
 
Alle fornminner (fra før 1537) er fredet i henhold til Lov om kulturminner av 9. juni 1978. 
 
FREDEDE BYGNINGER/ANLEGG 
 
Rødenes kirke og prestegård, Lund gård, Basmo festning og Klund kirketuft. 
 
FORSLAG TIL KULTURVERNOMRÅDER 
I løpet av planperioden foreslås følgende områder sikret som spesialområde på grunn 
av historisk og kulturell verdi gjennom utarbeidelse av reguleringsplan: 
 
Basmo: Selve festningen er fredet. Forterreng rundt festningen bør også vernes.  
 
Rødenes kirke og prestegård: Disse bygningene er fredet. Området rundt bør også 
fredes. 
 
Vittenbergåsen (Vardåsen): Batteri her i 1905 og tidligere varde. 
 
Tyndelsrud gårdstun: Ifølge kulturplanen bør dette gårdstunet sikres gjennom 
regulering. 
Området ved Ørje sluser/Ørje brug er allerede sikret som spesialområde gjennom 
gjeldende reguleringsplan. 
 
RUTINER NÅR DET GJELDER KULTURVERNOMRÅDER 
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I tilegg til fornminnene og de fredede bygningene og anleggene, finnes det en rekke 
kulturminner som man må ta hensyn til. (SEFRAK-registreringen m.m.) Det skal i løpet 
av panperioden utarbeides et tema-kart der disse kulturminnene er innplottet, slik at 
man er oppmerksom på dem og konfererer med kultursektoren ved eventuelle 
utbyggingsplaner som kan berøre dem. 
 
 
 

9 OMRÅDER FOR 
RÅSTOFFUTVINNING 
 
Det er i dag 8 steder i Marker hvor det har blitt tatt ut fjell for knusing til grus. Disse 
uttakene ble etablert fra 1987 til 1992 der det har blitt tatt ut et eller flere uttak på 
hvert sted. Denne virksomheten er basert på skogbruksetatens utvidelse og 
vedlikehold av skogsbilvegnettet. Disse er ikke avsatt på kommuneplanens arealdel. I 
tillegg finnes det 4 uttak av løsmasser i kommunen, der 3 av dem er omtalt i 
kommuneplanen.   
 
Natur- og landskapsmessige hensyn må ligge i bunnen ved etablering av nye 
knuseplasser.  Prinsippet bør være at et uttak dekker et visst geografisk område, slik 
at en ikke får mange små knuseplasser, men noe av litt større dimensjon. Samtidig 
skal transportkostnadene tas hensyn til ved plassering av uttak. Ettersom det finnes 
en del plasser det knuses på i dag, bør disse videreføres før en etablerer nye 
knuseplasser. Vesentlige utvidelser i eksisterende uttak vil kreve reguleringsplan. 
Marker kommune har utarbeidet en oversikt over områdene for råstoffutvinning. 
Nummerne i tabellen referer til plankartet: 
Nummer Type  Navn    Reg.nr. 
P1  Pukkverk Jørnehaugen 
P2  Pukkverk Yttersrud  
P3  Pukkverk Holaug  R20 
P4  Pukkverk Gråbølsødegården  R23 
PF1  Pukkverk Grønne Bakke (under regulering) 
L1  Grustak Fløvik 
L2  Grustak Knoll 
LF  Grustak Gjøngerud 
T1  Torvuttak Vestli/ Breimosen 
T2  Torvuttak Kolstadmosen 
T3  Torvuttak Svingen 
 
 
 
Veiledende retningslinjer for reguleringsbestemmelser: 
Et viktig formål med reguleringen av områder til råstoffutvinning og masseuttak vil 
være å sikre en akseptabel etterbruk og oppnå en effektiv tilbakeføring eller 
tilrettelegging for annen bruk. 
 

KOMMUNEPLAN MARKERAREALDEL – PLANBESKRIVELSE  OG UTFYLLENDE BESTEMMELSER 
 

21



Etter veilederen for reguleringsplaner kan disse bestemmelsene gis til kategorien 
område for steinbrudd, massetak og andre områder for vesentlige terrenginngrep: 
 
• Geografisk avgrensning av uttaksområdet i vertikal- og horisontalplan, med angitt 

rekkefølge for gjennomføring av uttaket i tid og utstrekning innenfor planområdet. 

• At industri basert på produkter fra uttaket må opphøre samtidig med uttaket. 

• At etter at driftstiden er ute/området er rehabilitert og istandsatt, går områder over 
til f.eks landbruksområde/ byggeområde 

• Uttaksdypde og uttaksvolum med skråvinkler og utforming av uttaksområdet med 
uttaksretning. 

• At området gis en sikker terrengmessig utforming i forhold til natur og miljø, og 
uttaksområdet med bruddkanter driftsveger og bygninger, lagring m.v. må 
tilpasses omgivelsene. 

• At etterhvert som etappene i uttaksvirksomheten gjennomføres, skal arealene 
etter en nærmere fastlagt plan utformes og gis en avslutning og beplantning som 
tilfredsstiller forutsetninger om tilbakeføring eller etterbruk. 

• At støy, støv og annet utslipp fra uttaket og virksomheter i forbindelse med uttaket 
ikke må være til ulempe for grunnvannsforekomster og tilliggende støy. og 
støvømfintlige områder, og må til enhver tid ligge innenfor de retningslinjer som er 
fastlagt av MD. 

• Krav om skjerming og sikring av omgivelsene mot utslipp, støy, og støv, f.eks krav 
om gjerder, skjermer og randsoner. 

• Hvilke tiltak som må settes i verk når uttaksvirksomheten er slutt, og hvordan 
området skal tilbakeføres til andre formål med tilplantning, tilførsel av masse m.v. 
ut fra den arealbruk som er forutsatt etter avsluttet uttak. 

• Vilkår for bruk av uttaksområdet om f.eks bestemmelser om vegdimensjonering og 
trafikkforhold, om drift innenfor visse tidsangivelser og om andre avbøtende tiltak 
innenfor uttaksområdet. 

• At sprengings,- gravings- og fyllingsarbeider må være fastlagt på forhånd og 
nødvendige tiltak satt i verk for å sikre mot skade på person, eiendom og trafikk 

• At uttaksområdet skal være sikret slik at det er utilgjengelig for allmennheten, f.eks 
med gjerder og skilt. 

• Hvilke bygninger og anlegg som ellers skal tilpasses i området, deres størrelse, 
plassering, utforming og avskjerming m.v. eventuelt krav om bebyggelseskrav. 

 

10 VANNOMRÅDER 
I deler av Haldenvassdraget er det ved forskrift innført fartsgrenser: 
 
5 knop er største tillatte hastighet innenfor følgende strekninger: 
- Grislingås bru 
- Årnnessundet 
- Ørjeelva fra Liholmen til Ørje sluser 

KOMMUNEPLAN MARKERAREALDEL – PLANBESKRIVELSE  OG UTFYLLENDE BESTEMMELSER 
 

22



- Krogstadtjernet med utløp til Rødenessjøen 
 
Rødenessjøen, Øymarksjøen og Stora Lee blir brukt som drikkevannskilder. Ørje 
vannverk tar sitt vann fra Rødenessjøen like nord for sentrum. 
Haldenvassdraget er vernet mot vannkraftutbygging ved Kgl.resolusjon. Dette er et 
signal om at vassdraget har en spesiell status i norsk natur, og kommunene langs 
vassdraget har et særlig ansvar når det gjelder arealforvaltning. 
Forurensningssituasjonen i vassdraget er alvorlig, men tiltak fra landbruksnæring og 
utbygging av kloakkrenseanlegg vil forhåpentligvis bedre vannkvaliteten i planperioden. 
Det har vært mye fokusert på naturens egen evne til å ta hånd om forurenset vann, og 
en forutsetning for dette er at bekkesystemer, våtmarksområder og strandlinjer bevares 
intakte med velutviklet vegetasjon. Dette gir også et rikere dyreliv, og bedre muligheter 
for jakt og fiske. Det må derfor være et mål å bevare naturlige strandsoner med 
eksisterende våtmarker, og stimulere til at bekkesystemer bevares. 
 
Våtmarksområdene og bekker i tilknytning til Krokstadtjern må vurderes vernet, da de 
ved sin nærhet til E-18 og Ørje sentrum er særlig utsatt. Viktige våtmarksområder i 
tilknytning til Haldenvassdraget vurdert i utkast til verneplan for våtmarksområder i 
Østfold (Fylkesmannen 1986) er: 
  
V1 Jåvallvika         
V2 Folkenborgbukta    
V3 Stillesby          
V4 Årnesvika          
V5 Årnesvika          
V6 Vågelsbyvika       
 
Øvrige vannområder anses i tillegg til ovenstående som verneverdige vannområder: 
  
V4 Slorebytjerna      
V7 Fløviktjern: Eutroft lite tjern, rik vegetasjon.      
V8 Stikletjern: Næringsrikt lite tjern. Partier med rikt utviklet vegtasjon. Flere til dels 

sjeldne fuglearter. 
V9 Skinnarbutjern: Næringsrikt område med rik vegetasjon. Flere sjeldne planter. 
V10 Store Le ved Skromleholmen og Gysbuneset (Sætervika) 
V11 Kolbjørnviksjøen  
V12  Brutjerna 
 
 

KOMMUNEPLAN MARKERAREALDEL – PLANBESKRIVELSE  OG UTFYLLENDE BESTEMMELSER 
 

23



11 UTFYLLENDE  BESTEMMELSER  

 
Bestemmelser til kommuneplanens arealdel for Marker 

kommune 2005 - 2016 
Jfr. Kommuneplankart, datert 26.11.04, sist revidert 23.09.05, tegn.nr.1502-02C, samt 
Kommunedelplankart for Ørje, datert 17.06.99, revidert 17.03.00, .tegn.nr.1502-01A. 
Revidert etter off.ettersyn, 07.10.05, EEK 
 
(Kommunedelplan for Ørje er vedtatt av Marker kommunestyre 26.10.99, og er under 
rullering.) 
 

BYGGEOMRÅDER  
§ 1FELLESBESTEMMELSER BYGGEOMRÅDER, jfr. PBL §20-4, annet ledd, bokstav 
b. 
 
1.1 For nye områder avsatt til byggeformål kan det ikke iverksettes arbeid og tiltak som 

nevnt i Plan- og bygningslovens §§ 81, 84, 86a, 86b og 93, samt fradeling til 
slike forhold, før området inngår i reguleringsplan.  

1.2 Utbygging innenfor områder avsatt til byggeformål (bortsett fra hyttebebyggelse) 
kan ikke iverksettes før tekniske anlegg, herunder kloakkledning til rense-
anlegg, er etablert. 

1.3 STØY: Miljøverndepartementets veiledende støygrenser i støyretningslinje T-
1442 skal legges til grunn ved all nyetablering, tilbygg og påbygg.  

1.4 KRAV OM TILGJENGELIGHET: Ved utbygging og gjennomføring av tiltak til 
allmennyttige formål skal det sikres god tilgjengelighet til bygninger, anlegg og 
uteoppholdsarealer for alle befolkningsgrupper, herunder 
bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede. Bygninger og 
anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av 
befolkningen som mulig i samsvar med gjeldende tilgjengelighetskriterier. 
Uteoppholdsarealer skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor 
del av befolkningen som mulig. 

1.5 KJØPESENTRE: Kjøpesentre for detaljhandel med bruksareal over 3000 m2 
tillates ikke utenfor Ørje (jfr. planavgrensning på kommunedelplankart for Ørje, 
datert 17.06.99, revidert 17.03.00, .tegn.nr.1502-01A). Med kjøpesenter 
forstås detaljhandel i bygningsmessige enheter, bygningskomplekser og 
detaljhandelsparker som etableres, drives og fremstår som en klar avgrenset 
enhet eller område.  

 Unntatt fra forbudet er: 
- Forretninger for omsetning av plasskrevende varegrupper som biler og 

motorkjøretøy, bildeler og bilutstyr, fritidsbåter, landbruksmaskiner, møbler, 
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større elektriske artikler, peiser, ovner, trelast, og andre større byggevarer, 
samt varer fra planteskole/ hagesentre. 

- Håndverks- og produksjonsbedrifter kombinert med detaljutsalg knyttet til 
virksomheten. 

 
 
§2 BOLIGFORMÅL, jfr. PBL §20-4, annet ledd, bokstav b. 
 
For utforming av reguleringsplaner eller bebyggelsesplaner med boligutbygging som 
formål, gjelder følgende bestemmelser: 
 
2.1 Lokale leke- og oppholdsmuligheter for barn og unge skal vurderes før boliger og 

veier plasseres. Det skal avsettes min. 30 m2 felles eller offentlig areal pr.bolig. 
Arealene skal være betryggende sikret, og ha sikker adkomst. 

2.2 Det skal avsettes områder på min. 100 m2 til nærlekeplasser for hver 30. bolig. Det 
skal være maks. 250m avstand mellom plassen og boligene de er ment å 
betjene.  

2.3 For områder med over 30 bo-enheter skal det i tillegg avsettes areal til 
kvartalslekeplass på min. 1,5 da. for hver 150. bolig. Arealet kan deles på mindre 
enheter, men ingen mindre enn 0,5 da. Det skal være maks. 400m avstand 
mellom området og boligene det er ment å betjene. 

2.4 Ved utformingen av planene bør det legges opp til en blanding av boligtyper: 
Eneboliger, leiligheter, terrasse-/ rekkehus, tett-lav, tunløsninger. Boliger 
utformet som ren blokkbebyggelse er ikke ønskelig. 

2.5 Områdene skal ha sikker adkomst, og gode kommunikasjoner: Ved utforming av 
planene skal det i tilknytning til boligfeltet avsettes fortau/ gang- og sykkelveg, 
nødvendige busslommer, fotgjenger over-/ underganger etc. 

2.6 Områdene skal inneholde grønne korridorer ut til omkringliggende friluftsområder / 
naturområder. 

 
§3 FRITIDSBEBYGGELSE OG CAMPING, jfr. PBL §20-4, annet ledd, bokstav b. 
 
For avsatte hytteområder der det ikke foreligger reguleringsplan, samt ved utforming av 
reguleringsplaner eller bebyggelsesplaner med hytteutbygging som formål, gjelder 
følgende bestemmelser: 
 
3.1 Det tillates inntil en hytte og ett uthus pr. tomt eller punktfeste. Bebyggelsen må ikke 

overstige 1 etasje med maksimal mønehøyde 5 meter og gesimshøyde 3,5 
meter. Maksimal tillatt fasadelengde mot tilliggende synlige vann-/ sjøområder 
i Haldenvassdraget eller Store Le er 12 meter.  

3.2 Innenfor en sone målt 100m fra strandlinjen i horisontalplanet ved gjennomsnittlig 
flomvannstand langs vassdragene Haldenvassdraget og Store Le, skal samlet 
bruksareal for hytte og uthus ikke overstige 95 m2. Utenfor dette beltet langs 
vassdragene skal samlet bruksareal for hytte og uthus ikke overstige 150 m2, 
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men maksimalt 10% av tomtearealet. Samlet areal for terrasser (både overbygde 
og åpne) skal ikke overstige 30 m2. 

3.3 Alle konstruksjoner og anlegg i 100-meterssonen er søknadspliktige (for eksempel 
gjerder, plattinger murer, terrenginngrep m.m.) 

3.4 Hensynet til landskap skal være tungtveiende ved bygningsmessige endringer. 
Stedlig vegetasjon må i størst mulig grad bevares. Materialbruk, fargevalg og 
bygningsmessige arbeider skal være av en slik karakter at bebyggelsen fremstår 
harmonisk og tilpasset det omkringliggende miljø. 

3.5 PLANKRAV: For etablering av nye campingplasser, eller utvidelse av eksisterende, 
stilles det krav om utarbeidelse av reguleringsplan. 

 
§4 ALLMENNYTTIG FORMÅL, jfr. PBL §20-4, annet ledd, bokstav b. 
 
4.1 For område avsatt som rallycrossbane (merket RC på plankartet) stilles det krav 

om utarbeidelse av reguleringsplan. I den forbindelse skal det også 
gjennomføres støyberegninger. 

 
 
 
 

LANDBRUKS-, NATUR- OG 
FRILUFTSOMRÅDER 
 

§5 LNF-1, 2 og 3, Fellesbestemmelser, jfr PBL §20-4, annet ledd, bokstav c. 
 
I LNF-områder 1 avsatt med lys grønn farge med gule prikker (spredt 
boligbebyggelse, jfr. § 6), LNF-områder 2 avsatt med lys grønn farge med orange 
prikker (spredt hyttebebyggelse, jfr. §7), samt LNF-områder 3 avsatt med lys grønn 
farge (spredt boligbebyggelse og hyttebebyggelse, jfr § 8) gjelder følgende 
fellesbestemmelser: 
 
5.1 Dersom det etableres mer enn tre nye enheter med en innbyrdes avstand mindre 

enn 50m, stilles det krav om bebyggelseplan. For boligbebyggelsen blir §2 da 
tilsvarende gjort gjeldende. For hyttebebyggelse blir §3 tilsvarende gjort gjeldende. 

5.2 Ny bebyggelse skal gis farge, form og materialbruk, herunder takform og –vinkel 
som harmonerer med omkringliggende bebyggelse, og skal ellers underordne seg 
kulturlandskap og naturgitte forhold. 
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 §6 LNF-1, Spredt boligbebyggelse, jfr PBL §20-4, annet ledd, bokstav c. 
 
6.1 I LNF-områder 1 avsatt med lys grønn farge med gule prikker (221), tillates spredt 

boligbebyggelse og ervervsbebyggelse, dersom nødvendige tekniske anlegg kan 
løses tilfredsstillende (veg, vann og avløp). I LNF-område 1 er det tillatt å oppføre 
inntil 25 bolighus i løpet av planperioden 2005-2016.  

 
 

§7 LNF-2, Spredt hyttebebyggelse, jfr PBL §20-4, annet ledd, bokstav c. 
 
7.1 I LNF-områder avsatt med lys grønn farge med orange prikker (223), tillates spredt 

hyttebebyggelse, dersom nødvendige tekniske anlegg kan løses tilfredsstillende 
(veg, vann og avløp). I LNF-områder 2 er det tillatt å oppføre inntil 25 hytter i løpet 
av planperioden 2005-2016. (Hytter i regulerte områder medregnes ikke.) For 
disse områdene gjelder også §3 tilsvarende.  

 
 
§8 LNF-3, SPREDT BEBYGGELSE, JFR PBL §20-4, ANNET LEDD, BOKSTAV C. 
 
8.1 I LNF-områder 3 vist med lys grønn farge (210) kan ny spredt boligbebyggelse 

og/ eller hyttebebyggelse tillates dersom følgende vilkår kan oppfylles: 
• Ikke innenfor en buffersone på 100m fra yttergrensen til alle naturreservat. 
• Ikke innenfor en buffersone på 100m til hovedvassdragene 

(Haldenvassdraget og Store Lee), og minst 50m fra øvrige vann og 
vassdrag i kommunen. 

• Ikke innenfor områder hvor det kan være viktige viltinteresser. 
• Ikke være i strid med bestemmelsene i §§ 5, 6 og 7. 
• Ikke bygge ned dyrket eller dyrkbar mark. 
• Eksisterende veger og avkjørsler til hovedveger må kunne benyttes. 
• Dersom det etableres mer enn tre nye enheter med en innbyrdes avstand 

mindre enn 50m, stilles det krav om bebyggelseplan. For boligbebyggelsen 
blir §8 da tilsvarende gjort gjeldende. For hyttebebyggelse blir §3 
tilsvarende gjort gjeldende. 

 
8.2 I LNF-område 3 er det tillatt å oppføre inntil 15 bolighus, og 5 fritidshus i løpet av 

planperioden 2005-2016.  §3 for eksisterende hyttebeyggelse (spredt og i 
uregulerte felt) gjelder tilsvarende. 

8.3 I LNF-område 3 kan det også vurderes etablert golf-bane på egnet område. Det 
tillates etablert maksimalt en golfbane innenfor kommunens grenser. Endelig 
fastsetting av plassering og utstrekning skal skje i samråd med kommunens faste 
utvalg for plansaker, landbruks- og miljøvernmyndighetene, og gjennom 
utarbeidelse av reguleringsplan. 

 
 §9 LNF-4, Byggeforbud, jfr PBL §20-4, annet ledd, bokstav c. 
 
9.1 I LNF-soner 4 (hvit/ uten farge) er all form for oppføring av ny bebyggelse som ikke 

er tilknyttet stedbundet næring forbudt. 
9.2 For eksisterende hytter i LNF-område 4 gjelder §3 tilsvarende. 
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9.3 Utvidelse av eksisterende bolig kan godkjennes under forutsetning av at dette ikke 
resulterer i etablering av en ny boenhet. I tilknytning til eksisterende bolig kan 
tilhørende anlegg som bod eller garasje tillates oppført. Det forutsettes at slike 
byggearbeider ikke er i strid med §§ 5.2 og 8.1. Alle slike søknader kan behandles 
administrativt i henhold til de utfyllende bestemmelser, dersom de ikke overstiger 70 
m2. Større bygg må behandles av det faste planutvalget. 

 
 

OMRÅDER FOR 
RÅSTOFFUTVINNING 

§10, jfr PBL § 20-4, annet ledd, pkt.a). 
 
10.1 I områder for råstoffutvinning kan tiltak i PBL § 81, 86a, 86b og 93 ikke finne 

sted før området inngår i reguleringsplan eller bebyggelsesplan. 
 
 

SJØ- OG VASSDRAGSOMRÅDER 
§11 
 
11.1 For eiendommer som har strandlinje til 

Haldenvassdraget og Store Le er det tillatt med brygge med 2 båtplasser/ 
fortøyningsplasser pr. grunneiendom. Bryggen skal være for ilandstigning og 
fortøyning av båt. Brygger for øvrig, oppholdsplattinger, badebrygger etc. er ikke 
tillatt. 

11.2 Bryggen skal være for 2 båter, ikke ha 
bredde over 2m, og ikke lengde over 5m. Rekkverk er ikke tillatt. 

11.3 Nye fellesbrygger kan bygges, men det er 
da en forutsetning at tilsvarende antall eksisterende enkeltbrygger saneres. 
Plassering, størrelse og utforming av nye fellesbrygger skal godkjennes av 
kommunens faste utvalg for plansaker. Nye enkeltbrygger innen for rammen av 
§§ 11.1 og 11.2 kan godkjennes administrativt.  

 
 
 
REVIDERT I HENHOLD TIL FYLKESMANNENS ANVISNINGER, 07.10.05, EEK 
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RETNINGSLINJER 
 
 
SJØ- OG VASSDRAGSOMRÅDER 

 
For bruk og utplassering av  husbåter og lignende i Haldenvassdraget og Store Le vises 
det til kommunal vedtekt til Plan- og bygningslovens § 85 vedtatt av kommunestyret 
26.april 2005 som sak 031/05. 
 
 

Rikspolitiske retningslinjer for vernede 
vassdrag 

Haldenvassdraget er vernet mot vannkraftutbygging ved Kgl. Resolusjon. Det er 
utarbeidet rikspolitiske retningslinjer gjeldende vassdragene Stortinget har vernet 
gjennom Verneplan I-IV. Formålet med retningslinjene er å prøve å unngå inngrep i 
vassdragene som kan redusere deres verdi for naturvern- og friluftsformål og 
vitenskap. 
 
Retningslinjene gjelder vassdragsbeltet med en sone på inntil 100 meter og for de 
deler i nedbørsfeltet som det er viktig å ta hensyn til for myndighetene i forhold til 
arealstatus og verneverdi i områdene. Områdene deles inn i klasser etter prinsippene 
om urørthet, at hovedtrekkene i jordbrukets kulturlandskapet opprettholdes og at 
vassdrag i nærheten av byer og tettsteder ivaretas for utøvelse av friluftsliv og 
rekreasjon. 
 
Ut fra dette er det utarbeidet tre forvaltningsklasser for Haldenvassdraget som vil 
være retningslinjer til arealdelen vedrørende forvaltning av disse områdene. 
 
 

Haldenvassdraget er inndelt i 3 klasser 
(jfr. plankartet): 

Klasse S1, friluftsområder 
Det tettstedsnære vassdragsområdet rundt Ørje (Mosebyneset til Årnes) har stor 

betydning for friluftslivet, og inngrep som kan være til skade for pedagogiske 
verdier, friluftslivsverdier medregnet fiske og fremkommelighetsforhold, er ikke 
tillatt. 

 
Spesielle verdier er: Friluftsinteresser: Bading, fisking, turterreng, båtliv 

Natur: Meander (elvebuktning), fugler, fisk, flora 
Kultur: Slusene, Brugsområdet 
Pedagogisk verdi: Nærhet til skolen 
Annet: Vanninntak, resipient, vannkraft – Ørje og 
Lie 
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I Krokstadtjernet mellom Neset på Ørje og tangen øst for denne (på Mosebyneset-
siden) er det i forbindelse med eventuell utbygging av område B7 tillatt å oppføre 
gangbro. Det stilles da krav om helhetlig reguleringsplan som omfatter både Neset, 
gangbro og Mosebyneset (B7). I Krogstadtjernets strandsone mot UB2 (rasteplass 
langs E-18) er det tillatt å oppføre offentlig bryggeanlegg/ gjestebrygge. 
 
Otteidområdet har stor betydning for friluftslivet, og inngrep som kan være til skade 
for pedagogiske verdier, friluftslivverdier medregnet fiske og 
fremkommelighetsforhold, er ikke tillatt. (Området er også sikret gjennom 
reguleringsplan.) 
 

Spesielle verdier er: Friluftsinteresser: Bading, telting, båtliv, kano, 
fisking 

Natur: Rikt biologisk mangfold 
Kultur: Fløtningsinnretninger/ overføringsanlegg 
mellom vassdragene 
Pedagogisk verdi: Fløtningshistorie 

 
 

Klasse S2, frilufts- og naturområde i 
kombinasjon 

For den øvrige del av hovedvassdraget (foruten det tettstedsnære vassdragsområdet 
rundt Ørje), 100m-sonen langs vannet medregnet, skal en søke å bevare 
hovedtrekkene i landskapet. Inngrep som endrer forholdene i kantvegetasjonen langs 
vassdraget og i de områdene som blir oppfattet som en del av vassdragsnaturen er ikke 
tillatt. Inngrep som enkeltvis eller i sum medfører en viss endring i selve vannstrengen 
er ikke tillatt.  

 
Spesielle verdier er: Friluftsinteresser: fisking, bading, båtliv 

Natur: Stort biologisk mangfold 
Annet: Verdifulle kantsoner 
Spesiell aktsomhet: avrenning og erosjon 

Klasse S3, natur- og kulturvernområde i 
kombinasjon 

Lievassdraget og Risenvassdraget er tilsluttende sidevassdrag til Haldenvassdraget. 
Områdene har spor etter fløtningsvirksomhet, men er ellers urørte naturområder. Dette 
gir områdene en høy og spesiell opplevelseskvalitet, og omdisponering eller inngrep i 
arealet i vassdragsbeltet og naturområdet er ikke tillatt. Vannkvalitet og naturlig 
vannføring må holdes oppe sålangt dette er mulig, og alle inngrep som reduserer 
verdien av vassdraget skal unngås. 

 
Spesielle verdier er: Friluftsinteresser: Naturopplevelse, kano, fisking 

Natur: Urørte naturområder 
Kultur: Gamle fløtningsinnretninger og dammer 
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VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET 

 

E18.  Avkjørselsklasse 1. Meget streng 
holdning. 

a) Vegen skal i prinsippet være avkjørselsfri. Dette gjelder også for driftsavkjørsler. 
b) Gårdsbruks hovedavkjørsel E18 tillates ikke. 
c) Driftsavkjørsler kan i helt særlige tilfeller vurderes tillatt. 
d) Nye avkjørsler og utvidet bruk av eksisterende avkjørsler, utenom primærnæring, 

tiIlates kun etter godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan. 
 
 

 

Riksveger og fylkesveg B-833 (Kallak – 
Skislett) og B-818 (gamle E18). 

Avkjørselsklasse 2. Streng holdning. 
a) Antall avkjørsler til vegene må være meget begrenset.  Dette gjelder også for 

driftsavkjørsler. 
b) Gårdsbruks hovedavkjørsel bør likevel kunne tillates når den oppfyller de 

tekniske krav. 
c) Nye boligavkjørsler bør ikke tillates uten at det foreligger vedtatt regulerings- eller 

bebyggelsesplan. Valg av avkjørselssted må vurderes med tanke på fremtidig 
utviklingsmulighet. 

d) Tillatelse til utvidet bruk av boligavkjørsel til boligformål bør begrenses. Det bør 
være et visst antall brukere av avkjørselen fra før. 

 
 

 

Øvrige fylkesveger og Viktige 
kommunale veger. Avkjørselsklasse 3. 

Mindre streng holdning. 
a) Antall direkte avkjørsler til vegene må være begrenset.  Dette gjelder også for 

driftsavkjørsler. 
b) Nye boligavkjørsler bør begrenses. Valg av avkjørselssted må vurderes med 

tanke på fremtidig utviklingsmulighet. 
c) Tillatelse til utvidet bruk av boligavkjørsel til boligformål bør normalt gis. 
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Øvrige kommunale veger (ikke vist på 
arealdelkartet) Avkjørselsklasse 4. Lite 

streng holdning. 
a) Tillatelse til ny avkjørsel kan normalt gis under forutsetning av at tekniske krav til 

avkjørselsutformingen oppfylles. Hvor forholdene ligger til rette for det kan 
adkomst henvises til nærliggende eksisterende avkjørsel. 

 
 
MILJØ OG SIKKERHET LANGS KOMMUNIKASJONSANLEGG  
Langs riksvei er det ikke tillatt å oppføre bebyggelse nærmere vegens midtlinje enn 
30m, dersom ikke annet følger av reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Dette 
gjelder ikke i Ørje sentrum. 
Langs fylkesvei er det ikke tillatt å oppføre bebyggelse nærmere vegens midtlinje enn 
12,5m, dersom ikke annet følger av reguleringsplan eller bebyggelsesplan. 
Dersom ikke annet følger av reguleringsplan eller bebyggelsesplan, gjelder følgende:   

Langs kraftledninger med spenningsstyrke 300-420 kV er det ikke tillatt å oppføre 
bebyggelse nærmere enn 60 m fra ledningstrasèens senterleder. 

Langs kraftledninger med spenningsstyrke 132 kV er det ikke tillatt å oppføre 
bebyggelse nærmere enn 30 m fra ledningstrasèens senterleder.  

Langs kraftledninger med spenningsstyrke 45-66 kV er det ikke tillatt å oppføre 
bebyggelse nærmere enn 15 m fra ledningstrasèens senterleder.  

 
 
 
REVIDERT I HENHOLD TIL FYLKESMANNENS ANVISNINGER, 07.10.05, EEK 
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