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Innledning 
 
Kommuneplanens oppbygging 
 
Kommuneplanen er bygd opp av en generell tekstdel og en arealdel.  
 
Tekstdelen beskriver de vesentligste satsingsområdene for Markersamfunnet og er 
retningsgivende for politiske beslutninger i et perspektiv på inntil 12 år. Tekstdelen må 
nødvendigvis være visjonær jo lenger inn i fremtiden vi prøver å se, men den inneholder også 
konkrete mål for de områdene som har betydning for innbyggerne. Kommuneplanens tekstdel 
er ikke bindende. 
 
Arealdelen inneholder konkrete beskrivelser av Marker kommune, arealdisponeringer, 
båndlegginger, spesielle vedtak, Kart men fargekoder som lett gir oversikt over 
arealdisponeringer og utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel. 
Kommuneplanens arealdel har elementer som helt klart er juridisk bindende. 
 
 
Forutsetninger 
Marker kommune grenser til Aremark, Rakkestad, Eidsberg, Aurskog-Høland, Rømskog og 
Sverige. Kommunesenteret er Ørje, som er Norges nest største trafikkerte landeverts 
grenseovergang. Derfra er det 84 km. til Oslo, 140 km til Karlstad og  250 km til Göteborg.  
Marker kommune har ved utgangen av 2004 ca 3.450 innbyggere. 
 
I en avstand på ca. 35 km fra Ørje bor det mer enn 40.000 mennesker. Innenfor 1,5-2 timers 
kjøring fra Marker er det et marked som fort kommer opp mot 2 millioner mennesker.  
  
Basert på forutsetninger i  fylkeskommunale plandokumenter og faktiske hendelser, vil 
Marker kommune med stor sannsynlighet oppleve betydelig befolkningsvekst i årene som 
kommer. I et regionalt utviklingsbilde er  Marker kommune plassert i et ”høyttrykks-scenarie” 
og blir derfor å betrakte som et kommende vekstområde. Videre registrerer vi at utbyggingen 
av E18 går programmessig, noe som faktisk bringer oss stadig nærmere Oslo. Vi har allerede i 
flere år sett klare tendenser til at de ”urbane” prisnivåene på boliger rykker stadig nærmere 
vår kommune i takt med at behovet for boliger øker og utbudet av tomter synker i sentrale 
strøk.  Det er også vanskelig å forestille seg annet enn at de massive satsingene i Töcksfors 
også blir en vekstfaktor for Marker kommune.   
 
Når Marker kommune nå legger opp til vekst er dette noe som ikke bare er nødvendig for å 
sikre velferd og tiltak for innbyggerne, men også for å være bevisst på at det kommer en 
utvikling som må styres både med politisk vilje og administrativ kapasitet. Et annet perspektiv 
hadde til sist gjort det vanskeligere og dyrere å styre. 
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Overordnede mål og visjoner  
 
Marker kommune skal tilby sine innbyggere trygge livsløpsbetingelser i et robost samfunn 
som prioriterer sikkerhet, miljø og kultur. Marker kommune skal være en av østlandets 
beste bokommuner. Det skal være lave skranker for næringsetablering og fremtidige 
arealer til næringsvirksomhet skal sikres.  
 
Et mål og en rettesnor for planlegging og styring av Markersamfunnet skal være en 
befolkningstilvekst på 1000 personer i 12-årsperioden.  
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KOMMUNEPLAN FOR MARKER KOMMUNE 
2005 – 2017 
 
 
 
DEL 1. TEKSTDEL 
 
 
Beskrivelser av politiske mål og visjoner for samfunnsutviklingen og korresponderende 
administrative tiltak og dimensjoneringer. 
 
 



KOMMUNEPLAN MARKER SAMFUNNSDEL – OVERORDNEDE MÅL OG VISJONER 5

Livsløpsbetingelser 
 
Med 30 % befolkningsøkning over 12 år, dvs snaut 85 nye innbyggere i året, blir det 
nødvendig å øke kapasiteten på flere tjenesteområder. Befolkningstilvekst vil uansett fordre et 
spesielt fokus på folkehelse. Forhold som berører folkehelse bør derfor tas hensyn til i 
samfunnsplanleggingen. Ikke bare av hensyn til den enkelte innbyggers velferd, men også 
fordi tiltak som reduserer og forebygger dårlig helse og trivsel vil være en forholdsvis mindre 
prisen å betale enn samfunnets fremtidige utgifter med en kompensere for en svekket 
befolkning. 
 
Barnehagene 
Mål : Barnehagene i Marker skal ha så god kvalitet at foreldre på flyttefot foretrekker å bo 
i Marker fordi dette bidrar til en god oppvekst. Kapasiteten bør være så god at vi som 
hovedregel kan tilby alle plass ved hovedopptak og at vi bestreber oss på å gi tilbud innen to 
måneder til de som søker ellers i året. 
 
Barnehagene trenger bygningsmessig kapasitetsøkning allerede fra 2005. I dag er det 130 barn 
i barnehagene i Marker. Dette skal dimensjoneres for 180 innen 2016, noe som blir 36 flere 
heltidsplasser. Bemanningen må økes tilsvarende men det ligger usikkerhet i at etterspørselen 
kan bli forrykket dersom nåværende betingelser rundt prissetting, kontantstøtte med mer 
endres. Barnehagekapasiteten er en av betingelsen for en vekst som er av en karakter vi 
ønsker, og en forutsetning for å kunne være en god bokommune. Barnehagens 
rammebetingelser må derfor være tilsvarende den samfunnsutviklingen det til en hver tid 
legges opp til. 
 
Skolene 
Mål : Skolene i Marker skal ha så god kvalitet at foreldre på flyttefot foretrekker å bo i 
Marker for å gi sine barn en garantert god skole. 
 
Skolene i Marker som i dag  har 450 elever, må i 2016 kunne ta i mot og gi et godt 
undervisningstilbud til ca. 600 elever. Planlegging og utredning om fremtidig skole i Marker 
må ta hensyn til dette både når det gjelder rombehov og personale. Kapasiteten på skoler blir 
av publikum betraktet som en selvfølge, kvaliteten derimot vil antagelig bli vektlagt stadig 
mer og er allerede inn i en markedsmessig sammenheng.  
 
For økonomi og gjennomføringsmuligheter vil det selvsagt ha noe betydning hvordan 
skoletilbudet i Marker blir organisert. Det er viktig at kapasiteten faktisk er der, men dersom 
skolen skal være en positiv drakraft i samfunnsutviklingen må rammebetingelsene også kunne 
gi rom for å ha en kvalitetsskole som er såpass over gjennomsnittet at den høster 
anerkjennelse.  
  
Helse- og sosialsektoren 
Mål : Marker kommune skal gi innbyggerne et tilpasset tjenestetilbud innenfor helse- og 
sosialseksjonen.   
 
Denne sektoren må derfor generelt tilføres ressurser i takt med befolkningstilveksten slik at de 
enkelte tjenesteområdene har tilstrekkelig kapasitet til å betjene befolkningen.  
 
En økning i innbyggertallet ser umiddelbart hyggelig ut. Det gir utsikt til høyere kommunale 
inntekter og vil på mange måter være en garanti for at det vil være fortsatt økonomisk 
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grunnlag for å opprettholde drift og tiltak. Selv om vi nå kan si med stor grad av sikkerhet at 
Marker kommune får øket folkemengde, er det nesten umulig å forutsi hvilken profil og 
sammensetning befolkningen får og dermed ligger det også en usikkerhet i hvordan 
forskjellige tjenester og tiltak skal dimensjoneres.  Det er ikke gitt at 80 – 85 nye innbyggere i 
året gir uforutsette problemer. Hvem som blir de nye innbyggere i Marker  er uansett 
vanskelig å forutsi. Går vi ut fra at de antagelig vil være et gjennomsnitt av den befolkningen 
som allerede er her, blir det et rimelig forsvarlig utgangspunkt. På bakgrunn av dette bør vi 
inntil videre regne med at de fleste utgiftsposter må økes  tilsvarende økningen i 
innbyggertallet. 
 
For helse og sosialseksjonens del vil en økning i innbyggertall alltid gi flere brukere til 
tjenestene. For legekontoret, hvor det i dag er satt tak for listene til fastlegene, slik at det 
egentlig ikke er plass til flere hos hver lege, vil turnuskandidat avhjelpe situasjonen noe,  men 
på sikt kommer vi sannsynligvis ikke unna å etablere en ny legestilling. 
  
Sosialtjenesten har de siste årene hatt en økning i antall klienter. En 
økning i innbyggerantallet på 30 %, vil kunne gi en ytterligere økning i antall 
sosialhjelpsklienter på 30 %. Det vil selvfølgelig være avhengig av om de 
kommer flyttende og har en inntekt som de kan opprettholde eller ikke. En 
økning med 10% sosialklienter vil kunne gi en merutgift på kr. 200.000.-. 
Antallet barn med funksjonshemninger og behov for tjenester til disse vil også kunne 
øke med en vekst i innbyggertallet. Det er selvfølgelig vanskelig å anslå 
noe beløp, da det er svært avhengig av type behov. 
 
Helsesøster- og jordmorfunksjonen i Marker kommune har allerede i dag knappe ressurser og 
bør derfor styrkes uavhengig av kommende økning i folketallet.   
Det er også viktig at det private helsetilbudet i form av for eksempel tannlege og fysikalsk 
behandling er tilstede uten for store kapasitetsproblemer. 
 
Personellmessig er helse og sosialseksjonen ganske sårbar da det er få 
ansatte innen hver avdeling,  og en relativt liten økning i antall klienter 
vil kunne gjøre det vanskelig å utføre oppgavene man er pålagt innenfor de 
personellressurser som finnes i dag. 
Seksjonen ser det ikke som problematisk at det vil bli flere innbyggere, men 
vil gjøre oppmerksom på at utfordringene vil kunne bli flere. 
 
Barnevern 
Mål: Barneverntjenesten i Marker skal levere faglig gode tiltak med kort 
behandlingstid. Barneverntjenesten skal også samarbeide med andre offentlige 
og private instanser om eventuelle tiltak og prosjekter som kan virke 
forebyggende. Målet med dette er å holde antallet barn som trenger 
individuelle tiltak fra barneverntjenesten så lavt som mulig. 
 
Marker barneverntjeneste har til enhver tid kontakt med ca. 30 - 35 barn/familier i 
kommunen. Dette er ca. 1 % av innbyggertallet i kommunen. Dersom innbyggertallet øker 
med 1.000 vil vi anta at også behovet for barneverntiltak vil øke tilsvarende. Gitt disse 
forutsetningene kan vi derfor gå ut fra at dette vil føre til ca. 10 nye barn/familier som 
tjenesten har kontakt med til enhver tid. Dette selvfølgelig under forutsetning av at de nye 
innbyggerne i kommunen har noenlunde tilsvarende demografiske balanse som situasjonen er 
per i dag. Skulle det komme vesentlig mange barnefamilier, og særlig da familier med sosiale 
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problemer som psykiatri, rusmisbruk arbeidsledighet, osv, er det nødvendig å gå ut fra høyere 
tall enn disse. Usikkerheter nevnt under helsesektoren vil altså bli om lag som for 
barnevernet.  
 
Tilsvarende som for andre tjenesteområder legger vi til grunn at behovet for øket 
ressurstilgang til barnevernet tilsvarer befolkningsøkningen. Bemanningen i tjenesten er per i 
dag to hele fagstillinger. Dette er stort sett tilstrekkelig til å ivareta dagens situasjon i Marker. 
Utviklingen går dessverre mot flere og mer alvorlige barnevernsaker. Kommer det en 
befolkningsøking på 30% vil allikevel tjenesten være i stand til å betjene dette  med en øket 
bemanning som tilsvarer 30-50 % fagstilling slik at tjenesten totalt har 2,3 – 2,5 fagstillinger å 
møte befolkningsveksten med.  Dersom tjenestens antall klienter øker med ca 30% må vi være 
oppmerksomme på at de øvrige utgiften kan øke mer enn befolkningstiveksten. Totalt sett kan 
vi anta at kostnadene til barneverntjenesten vil øke med minst kroner 1.200.000,- dersom 
kommunens innbyggertall øker med 1.000 personer. 
 
 
Omsorg : 
Mål : 

• Det skal arbeides for å videreutvikle et godt og differensiert tilbud innen pleie-, 
rehabilitering og omsorg. Tjenestetilbudet skal utarbeides i nært samarbeid med 
bruker og ytes på lavest mulige effektive omsorgsnivå. 

• Institusjonsdelen bør utvides for å møte økt etterspørsel etter de tjenestene som 
etterspørres. 

 
Det som for noen år siden ble beskrevet som ”eldrebølgen” kan etter hvert vise seg å ha mer 
karakter av et langvarig høyvann. Trekk ved den demografiske utviklingen kunne på et 
tidspunkt tyde på at befolkningssammensetningen allikevel ikke skulle gi grunnlag for å 
dimensjonere omsorgstjenestene såpass som det nå ser ut til å være nødvendig.  
 
Det nye bo- og serviceseneret på Braarudjordet har allerede etter relativt kort tids drift vist seg 
å ha for liten kapasitet. I 12-årsperioden kan det derfor bli behov for å bygge ut 15 nye 
institusjonsplasser og etablere  totalt 20 stk. omsorgsboliger/trygdeboliger. Bemanningen bør 
økes med omlag 15 - 20 nye stillinger. 
 
Selv om det i 2002 ble tatt i bruk et nytt og tidsmessig bygg som representerte en massiv 
satsing på omsorg i Marker kommune, er dette fremdeles et område som har behov for stadige 
justeringer i forhold til befolkningens behov. 
 
Omsorg har tradisjonelt vært en funksjon nærmeste familie tok seg av. I takt med 
velstandsutviklingen har det offentlige overtatt stadig flere omsorgsfunksjoner med det 
resultat at de fleste ikke lenger ser alternativer til den offentlige omsorgen. Marker kommune 
ser med interesse på eventuelle nye tilskuddsordninger som kan bidra til et alternativt 
omsorgstilbud som også involverer andre aktører der det ligger til rette for det. 
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Næring : 
Mål : 

• Marker kommune skal bidra til å gjøre regionen vår attraktiv slik at folk finner seg til 
rette og trives 

• Marker kommune skal styre utviklingen mot at menneskene og de naturgitte ressursene 
er i sentrum  

• Marker kommune skal samarbeide med det lokale næringsliv for å skape flere 
arbeidsplasser. Dette skal baseres på eksisterende ressurser og nytekning 

• Produkter og tjenester i landbruket skal utvikles for å skape sysselsetting og styrke 
inntektsgrunnlaget  

• Bidra til rekruttering til landbruket, miljøvennlig drift og til å gjøre landbruket til en 
attraktiv arbeidsplass. 

• Opplevelsestilbud skal prioriteres som utviklingsområde  
• Marker kommune skal bidra til engasjement og deltakelse i samfunnsutviklingen 

 
Strategier 

• Legge til rette for samarbeid med og mellom næringsdrivende/etablerere 
• Etablere et godt servicetilbud for eksisterende næringsliv og etablerere 
• Videreutvikle de områdene vi allerede er gode på 
• Motivere landbrukets utøvere til å utnytte lokale ressurser 
• Utvikle regionens reiselivstilbud og gjøre regionen ledende på utmark- og 

vassdragsbasert turisme 
 
Innen næringsutvikling ønskes fokus på 

• Reiselivsutvikling 
• Entreprenørskap 
• Service for næringslivet 
• Infrastruktur 
• Nettverk  
• Bygdebegeistring 

 
Vi ønsker å utvikle kommunen til å bli ennå mer næringsvennlige, slik at bygdenes samlede 
ressurser kan utnyttes på en optimal måte til beste for regionen. I samarbeid med norske og 
svenske kommuner, regionale myndigheter og forskningsmiljøer, vil en arbeide målrettet for å 
utløse engasjement og skaperglede blant annet basert på de lokale ressurser.  
 
I Marker ønsker vi i planperioden å arbeide aktivt med næringsrelaterte prosjekter, både for å 
legge til rette for det næringsliv som finnes og for å skape ny aktivitet. Utviklingsprosjekter 
bør i hovedsak skje i samarbeid med Rømskog og Aremark. Det bør spesielt satses på å 
utvikle regionens reiselivstilbud og gjøre regionen ledende på utmark- og vassdragsbasert 
turisme 
 
Grenseovergangen E18 ved Ørje er en av de aller mest trafikkerte i Norge. Det er imidlertid i 
svært liten grad lagt til rette for de veifarende her, og overgangen gir et dårlig førsteinntrykk 
av Norge. Overgangen bør rustes opp med skikkelig service og informasjon. Marker 
kommune bør arbeide for at det i samarbeid med regionale myndigheter på norsk og svensk 
side skjer en utvikling her, som gjør overgangen informativ og representativ for regionen. 
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Samarbeid og prosjekter 
Det er i Indre Østfold, og spesielt i Marker, utviklet et tett samarbeid med kommuner på 
svensk side. Det er viktig å bygge videre på dette med tanke på utviklingen av hele regionen. 
Tillväxtkorridoren, som er et planlagt utviklingsprosjekt for aksen Oslo – Stockholm, vil 
forhåpentligvis bidra til å markere vår region på en tydelig måte, og legge grunn for et 
formalisert samarbeid langs store deler av E18-aksen. Dette er et arbeid som kommunen bør 
være aktiv pådriver og premissleverandør for. 
 
Forvaltningsprofil og satsinger  
Det synes klart at tenkningen må bevege seg fra å dele ut midler til enkeltstående tiltak i flere 
ulike næringer fordelt på mange aktører, til å anvende midler til prosjekter og tiltak av 
substansiell karakter med størst mulig grad av samlet satsing som bygger opp under en 
politisk ønsket samfunnsutvikling. Det er flere grunner til dette; Forvaltningsnivåene over oss 
har allerede kommet i gang med en samordningsprosess vi bør henge med på, vi kan samle 
innsatsen med større mulighet for gevinster lokalt, regionalt og med større mulighet til å ta 
hensyn til en enhetlig miljøprofil. Det vil her være flere måter å organisere dette på. 
Hovedpoenget er at Marker kommune innretter sitt næringapparat til å betjene både 
morgendagens næringsutfordringer og andre offentlige institusjoners organisering. 
 
Naturgitte forutsetninger som ligger i Markerlandskapet gir store muligheter for utøvelse av et 
variert friluftsliv i kommunen. Vannveier og tjern gir anledning til båttrafikk, fiske og bading. 
Skogsområdene har noen merkede stier, skogsbilveier, merkede skiløyper og to lysløyper. 
Kart er tilgjengelig.  Sammen med gjennomgangstrafikken på E18 og Villmarksveien er det 
her et potensiale for satsing på turisme.  Jakt kan være et attraktivt tilbud og utmarksnæringer 
bør oppmuntres. Det igangsatte fisketurismeprosjektet bør følges opp. Turister, enten de gjør 
et kort handlestopp, deltar i et tilrettelagt opphold, ferierer i campingvogner eller hytter, bidrar 
til øket etterspørsel i Markersamfunnet. 
 
Jordbruk og skogbruk 
 I tillegg ønsker vi å legge til rette for tradisjonell landbruksnæring, en næring som er viktig 
for kommunen. Det er vedtatt en tiltaksstrategi for landbruket i Marker for perioden 2005 – 
2008 som viser hvilke tiltak vi vil prioritere i tilskuddssammenheng. Innen skogbruket ønsker 
vi å ha et spesielt fokus på ungskogpleie. Stell av ungskogen er viktig for å få kvalitetsskog i 
framtiden, men også for å sysselsette motormanuelle skogsarbeidere. I dag er det få skogeiere 
som tar seg tid til å jobbe i egen skog noe som gjør oss stadig mer avhengige av denne 
gruppen skogsarbeidere. Ellers er det viktig å bygge opp et veinett som tåler utkjøring av 
tømmer hele året. Industrien krever stadig ferskere virke noe som skjerper kravene til 
skogsbilveiene. Behovet for nybygging av skogsbilveier er begrenset, men vi vil ha fortsatt 
fokus på opprusting og godt vedlikehold av eksisterende veinett. I jordbruket er det stor fokus 
på tiltak som kan bedre vannkvaliteten i Haldenvassdraget. Her er det derfor særlig viktig å se 
næring i sammenheng med avrenning og styre tilskuddene inn mot dette. For øvrig henvises 
det til tiltaksstrategien for landbruket i Marker. 
 
Kulturbasert næring 
Kulturbaserte næringssatsinger viser seg ofte å gi høy attraksjonsverdi for det lokalsamfunnet 
det blir etablert i. Kanalmuseet og dampbåtene er et allerede etablert fundament i form av 
materielle strukturer og kompetanse.  Disse virksomhetene har vist evne til ikke bare å 
overleve, men også til å utvikle seg.  Satsing på slike tiltak vil kunne gi flere gunstige effekter 
samtidig som denne typen prosjekter fremstår med høyere legitimitet og forutsigbarhet enn en 
del andre typer satsinger. 
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Næringsarealer  
Arealer til nyetableringer må ikke være en minusfaktor. Det er derfor viktig at Marker 
kommune tenker såpass langsiktig at dette forholdet blir fulgt opp i den grad at tilgang på 
utbyggbare næringsarealer som et minimum sikres for planperioden.  
 
Større anlegg for varehandel og service for eksempel kjøpesenter, tillates bare innenfor 
området som avgrenses av og omfattes av kommunedelplan for Ørje sentrum.  
 
Lokal jobbskaping 
Flere lokale arbeidsplasser kan få positive utslag for noen av de voksne i Marker som per i 
dag er arbeidsledige. Dette vil redusere sosiale problemer og dermed behov for 
barneverntiltak eller andre sosiale bistandstiltak arbeidsledighet kan medføre.  
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Kultur og fritid 
 
Mål: 

• Bidra til å fremme livskvalitet slik at Marker blir en god og attraktiv bo- og 
oppvekstkommune. 

• Stimulere til et allsidig kulturliv som fremmer lysten til egenaktivitet, men også til å 
formidle kulturverdier som er skapt av andre. De kulturtradisjoner som finnes, skal 
tas vare på, samtidig som man må gi rom for nye kulturytringer. 

• Styrke det frivillige kulturarbeidet, og å gjøre kulturtilbudene tilgjengelige for alle 
grupper, uavhengig av økonomisk evne, alder eller andre forutsetninger. 

 
Følgende tiltak er framtidige satsningsområder: 

• økt støtte til lag og foreninger 
• satse på sluseområdet 
• bro over Ørje-elven. 
• opprettholde kommunens kulturtilbud, spesielt fritidsaktivitetene for barn og unge 
• tilrettelegge for bosetting av kunstnere 

 
 
I den grad Marker vil fremstå som en  godt over gjennomsnittet attraktiv bokommune, øker 
også forventninger og opplagte krav fra innbyggerne til flere opplevelser utenom arbeidstid 
enn å gå en tur i et pent landskap. Et samfunn hvor kulturen har visnet har ikke mye ekstra å 
tilby utover det som blir betraktet som krisetiltak.  
 
Kulturaktiviteter er viktige for livskvaliteten. De innvirker dessuten på kommunens mulighet 
for vekst og utvikling. Undersøkelser viser at det er en klar sammenheng mellom kultur-
aktivitet og valg av bostedkommune. Det er derfor av stor betydning med et allsidig 
kulturtilbud, både for å få folk til å flytte hit, men også for de som allerede bor her. Kultur-
tilbudene er med på å skape trivsel, engasjement og gode nettverk. 
 
Kulturaktivitetene krever bygg og anlegg der disse aktivitene kan foregå. Marker er relativt 
godt dekket med kulturhus (rådhuset, grendehus m.m.) og idrettsanlegg, svømmehall. De vil 
også kunne dekke behovet selv ved økt innbyggerantall. 
  
Markers kulturliv omfatter både kommunale tilbud og et mangfold av frivillige 
organisasjoner, som legger ned en betydelig innsats. Organisasjonslivet i Marker bidrar ikke 
bare til kulturelle opplevelser, men gir også mulighet til kulturell deltagelse, noe som er svært 
viktig for sosial integrasjon og godt forankret tilhørighet.  
 
Biblioteket 
Markingene bruker sitt bibliotek flittig. I en årrekke har det ligget høyest på utlånstatistikken  
i Østfold. Det er av stor betydning at barneskolens elever har sine faste lånedager to ganger i  
måneden. Ungdomsskolens og bibliotekets katalog er nå koblet opp på samme system. 
Bokstammen kan dermed utnyttes  på begge steder. Biblioteket er åpent 21 timer i uka, mens 
bemanningen har blitt redusert fra 2 stillinger til 1,6 stillinger. Prisene på bøker har steget 
markert de senere årene. Dermed får man kjøpt færre bøker for pengene. Det bør arbeides for 
å gi biblioteket, som er et av kommunens mest synlige og mest brukte kulturtilbud, bedre 
rammebetingelser. 
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Folkebadet 
Badet har åpent én gang for kvinner og én gang for menn 22 uker i vinterhalvåret. Dessuten      
tilbys det varmbad på lørdager. Dette tilbudet var opprinnelig myntet på revmatikere, men 
etter hvert har dette blitt et populært tilbud for barnefamilier. Det skyldes antagelig at det i en 
årrekke har vært avholdt kurs i babysvømming på lørdager. Badet er et tilbud som tilfører 
livskvalitet for mange og som blir sett på som en selvfølge for et tilbudet bør derfor 
opprettholdes. 
 
 
TILBUD TIL BARN OG UNGE 
Marker kommune har en stor andel av eldre innbyggere. Det er derfor et viktig mål å  trekke 
til seg unge familier. Da må vi kunne tilby gode og varierte aktiviteter for barn og unge. 
 
Fritidsklubben 
Fritidklubben har vært drevet i en årrekke. Dette er et rusfritt tilbud på fredagskveldene. Den 
har et uforpliktende program, med diskotek, spill, video m.m. Klubben holder til i ungdoms-
salen og har diskotek på scenen i rådhussalen. Dette er ikke noe ideelt lokale. De burde ha sitt 
eget sted som de kunne være med på å prege. 
 
Ungdommens kulturhus og Speidern 
Ungdommen har nå fått et fint tilbud  på Ørjetun. De har overtatt verkstedet, der de kan 
utfolde seg innen musikk, dans og drama. Dette er et 2-årig interreg-prosjekt i samarbeid med  
Rockskolan i Årjäng. Ungdommen selv – med tilsyn av voksne frivillige –  holder huset i 
stand. En leder i halv stilling  inngår i prosjektet ut 2005.  Det er viktig å opprettholde dette 
tilbudet når prosjekttiden er omme. I tillegg får Speidern bruke den gamle depotbygningen på 
Ørjetun.  
 
Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken 
Kulturskolen tilbyr undervisning i følgende instrumenter: piano, trekkspill, gitar, trommer, 
orgel  og keyboard og undervisning i dans. Dette er et populært tilbud. 
 
Fra i år av har Marker-skolene fått bli med i den kulturelle skolesekken, som er statsstøttet. 
For kr. 90 pr. elev får de et variert kulturtilbud. Dette inngår i skolens budsjett. Hittil har det 
vært fylket som produserer de forskjellige kultur-tilbudene, men fra 2005 vil 1/3 part av 
pengene kunne disponeres av kommunen til egne opplegg.   
 
Sommerklubb 
Hver sommer arrangeres sommeraktiviteter for barn fra 4 – 10 år. 
 
Kino 
De siste årene har kommunen hatt en avtale med Norsk Bygdekino. De viser film ca. hver 14 
dag store deler av året. Dette er et populært tilbud for barn og unge. Marker er den kinoen 
med høyest besøkstall pr. gang i Indre Østlands-området.  Visningsforholdene er imidlertid 
ikke gode. For et voksent publikum er det fristende å oppsøke kinoene på Mysen og i Askim. 
 
Arrangementer 
Kulturkontoret arrangerer som regel noen teater- og/eller musikkforstillinger for de yngste. 
For øvrig gir vi støtte til eller samarbeider med lag/foreninger og andre om forskjellige typer 
arrrangementer/tiltak.  
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Kulturvern 
Kulturminner og kulturmiljøer er med på å skape tilhørighet til bygda. De er også interessante 
i turistsammenheng, ikke minst området rundt slusene, som fungerer som et ”utstillingsvindu” 
for Marker.  Det er  viktig å bidra til en videreutvikling av dette området i samarbeid med de 
frivillige kreftene.  
 
Kunst  
Kommunen har gjennom en del år hatt et samarbeid med Kanalmuseet om en egen sommer-
utstilling på Ørje Brug. Kommunen/Kanalmuseet skal nå samarbeide om et interreg-prosjekt 
med Østfold kunstnersenter og  Dalslands Konstmuseum. Det  innebærer utveksling av 
kunstutstillinger, innredning/bygging et eget galleri og et kunstverksted for barn på Ørje Brug.  
Kulturkontoret har hatt flere henvendelser fra kunstnere som ønsker å slå seg til i kommunen, 
men vi har ikke hatt tilfredsstillende lokaler å tilby. Kunst bidrar til kreativitet og skaper fokus 
på et sted. Som en del av Marker kommunes kulturelle profil er det viktig å ha tiltak eller 
ordninger med høy oppmerksomhetsverdi Det skal derfor arbeides for å tilrettelegge for 
kunstnere og stimulere et kunstmiljø.                  
 
Idrett 
Det blir utarbeidet egen kommunedelplan for idrettsanlegg og friluftsliv. Staten setter spesielt 
fokus på uorganiserte aktiviteter og nærmiljøanlegg.  Marker har flotte muligheter for frilufts-
liv, og det bør satses videre på nærmiljøanlegg i Ørje. Bl.a. trengs en gangbro over Ørjeelven 
som en fortsettelse av ”strandpromenaden” langs Rødenessjøen.    
 
Sang, musikk og teater 
Ungdommen har fått sitt rockeverksted på Ørjetun. For øvrig er det et rikt sangliv i bygda. 
Slusebrass mangler rekruttering. Det betyr mye for bygda at vi har et ”livskraftig” korps.  
Marker teaterselskap har er et hatt en fin rekruttering de siste årene, og utfolder seg på 
forskjellig vis.  
 
Støtte til lag og foreninger 
Vi har en rekke frivillige lag og foreninger som gjør et stort arbeid for kulturlivet i 
kommunen. Mye av deres tid og krefter går ofte bort til å samle inn penger til det de egentlig 
skal drive med. Det er derfor svært viktig å øke drifttilskuddene, slik at tid og krefter frigjøres 
til idretts- og kulturaktivitene.  Det bør satses på nærmiljøtiltak i Ørje og ute i distriktene. 
 
Andre eksterne virkninger av kultursatsinger  
Alt arbeid innen kultur og fritid som skjer i kommunen vil virke forebyggende i forhold til 
sosiale problemer. Satsing på kultur-barnevernarbeidet som skjer i kommunen. Tjenesten 
anser at dette området også vil trenge kraftig styrking dersom innbyggertallet skulle øke med 
1.000 personer. De som ikke har tilknytning til fritids- eller kulturelle tiltak har lettere for å 
bli stående utenfor det sosiale livet i oppveksten, med de følger dette kan få for voksenlivet. 
 
Når det gjelder kommunens utadrettede profil, vil tjenesten foreslå at en presenterer 
kommunen som ”et inkluderende samfunn”, og legger ytterligere til rette for det. 
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Areal, sikkerhet og miljø 
Mål : 

• Det legges til rette for bygging av minst 400 boenheter i planperioden. 
• Nye boligområder tilrettelegges med infrastruktur som gjør det mulig å bruke 

alternative energikilder. Planlegging og tilrettelegging av utbyggingsområder og 
offentlige anlegg skal inkludere risiko- og sårbarhetsanalyse for å unngå ulykker, 
helseskader, uønskede virkninger på miljø. 

• Marker kommune skal arbeide for tiltak som gir Haldenvassdraget den samme 
vannkvalitet som vi forventer oss av rent ferskvann i Norge.  

 
Marker kommune har gode systemer for sikkerhet og beredskap som ivaretar innbyggernes 
behov i tilfelle krise som skal videreføres. Dette gjelder områder som brann, redning, 
helseberedskap og sivilt beredskap. I tillegg vil det være nødvendig å tenke forebyggende 
sikkerhet i detaljplanlegging. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) skal derfor brukes 
som et enkelt men effektivt hjelpemiddel i detaljplanlegging der dette er relevant for å øke 
innbyggernes sikkerhet mot uforutsette hendelser.  
 
For å redusere konflikter mellom naturopplevelser og tilfeldige eller midlertidige oppføringer 
eller utplasseringer av flåter, brakker eller andre konstruksjoner har kommunestyret 26. april 
2005 vedtatt utfyllende bestemmelser til plan- og bygningslovens § 85 i form av en vedtekt. 
Disse bestemmelsene avløser bl.a. det tidligere forbudet mot husbåter i forrige kommuneplan.  
 
Arealforhold 
Marker kommune er i Østfoldsammenheng en relativt stor kommune med et areal på  413 km2   

som for en stor del er ubebygde naturområder.   Haldenvassdraget går gjennom kommunen fra 
nord til syd. Landskapet i Marker skiller seg fra resten av Østfold med en markant veksling 
mellom slake åser, koller, kulturmark, skog og vann. 
 
Det er viktig å bevare verdiene det i de villmarkspregede områdene i vest mot Rakkestad og 
Eidsberg og i nord mot Aurskog-Høland. Disse områdene blir derfor båndlagt som 
utbyggingsfrie områder og spesifisering av dette er medtatt i den bindende arealdelen. 
 
Med 1000 nye innbyggere i tolvårsperioden vil Marker kommune trenge 400 nye  boenheter 
og vi bør legge til rette for varierte tilbud : 

- store leiligheter for de med god inntekt, ønske om litt større plass og lite 
vedlikeholdsarbeid 

- små leiligheter 
- eneboliger med store tomter i ”romslige boligfelt” 
- eneboliger med mindre tomter i Ørje (plass til flere hus) 

Boligtomter til eneboliger bør som hovedregel være romslige, gjerne ca. 1,0 dekar, også i 
byggefelt i Ørje. Ordningen med at boligbyggere får kjøpe kommunale tomter som 
selveiertomter videreføres. Disse grepene vil bidra til å bevare verdien av eiendommene og 
sørge for at det også er et attraktivt annenhåndsmarked.  
 
Kallak vil være svært aktuell når det er behov for å utvide eksisterende boligområder. Når nye 
boligområder skal åpnes vil Ystrudvika være svært aktuell og blir i så fall en del av arealet 
som omfatter kommunedelplan for Ørje sentrum. Så vel Ysterudvika som Kallak ligger i 
akseptabel avstand til trafikk-knutepunktene Ørje og toplanskryss på E18 ved grensen til 
Eidsberg som  kan gi mulighet for ”park & ride” anlegg.  
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Nye boligområder bør tilrettelegges med infrastruktur som kan nyttegjøre seg alternative 
energikilder. Nye boligområder skal legges i områder som ikke er utsatte for ras, flom eller 
elektromagnetisk stråling som helsemyndighetene anser som  betenkelig. I planlegging av alle 
nye boligarealer, andre utbyggingsområder og veier skal det brukes ROS-analyse som et 
arbeidsverktøy der dette er nødvendig slik at det ikke er tvil om sikkerheten for beboere eller 
brukere av områdene 
 
Ysterudvika bør vurderes som et pilotområde for boligbygging i Marker, med ”alle” faktorer 
som skaper et attraktivt boligområde på plass : 
 

• Flott beliggenhet nær Rødenessjøen 
• Kort vei til badeplass 
• Kort vei til båthavn 
• Kort vei til Ørje med forretninger, kommunikasjoner, skoler og offentlige 

servicetilbud 
• Komplett infrastruktur med bredbånd, varmepumpeanlegg etc. 
• Lavenergihus forberedt for vannbåren varme og alternative energikilder 

 
Utbygging av boligfelt utenfor Ørje er ikke nødvendigvis en kommunal oppgave. Det er heller 
ikke nødvendig at Marker kommune skal eie alle VA-anlegg. Selv om utbygging av områder 
skjer i privat regi skal  Marker kommune være en aktiv premissleverandør så vel som et 
smidig forvaltningsorgan. 
 
Sikkerhet 
Planlegging og tilrettelegging av utbyggingsområder og offentlige anlegg skal inkludere 
risiko- og sårbarhetsanalyse for å unngå ulykker, helseskader, uønskede virkninger på miljø 
og best mulig vern mot økonomiske tap. 
 
Marker kommune skal ha en høy grad av sivil beredskap som setter oss best mulig i stand til å 
håndtere uønskede hendelser. Teknisk etat og brannvesenet må sikres nødvendige ressurser 
slik at utrykkinger i forskjellige påkrevde situasjoner kan gjennomføres hensiktsmessig og på 
en måte som er innenfor de aktuelle regelverk. 
 
Miljøforhold 
Marker kommune skal ved et sektorovergripende miljøvern arbeide for å bevare naturens 
mangfold, sørge for en framtidsrettet bruk av natur- og kulturmiljøene og fremme 
befolkningens livskvalitet. Det skal arbeides for et landbruk i balanse med naturgrunnlaget og 
kulturlandskapet i kommunen, og en arealdisponering som sikrer produksjonsgrunnlaget og 
andre ressurser for fremtidige generasjoner. 
 
Erosjon og avrenning er den største forurensingskilden i jordbruket i Marker. Tap av 
næringsrik matjord svekker jordkvalitet og vekstgrunnlag, og i tillegg forringes 
vannkvaliteten i vassdraget i form av dårlig drikkevann og ødelagte bade- og fiskeplasser. 
Marker kommune skal aktivt jobbe for at mest mulig av jorda holdes på jordet og at 
jordpartikkelavrenningen kan fanges opp før den når vassdraget. 
 
Endringer i landbruket har medført mer ensidig drift på bekostning av det biologiske 
mangfoldet. Det er viktig å stimulerer til å holde beiteområder i hevd og bevare og etablere 
kantsoner, dammer, åkerholmer og alleer. 
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Marker kommune har et stort artsmangfold som vi må forvalte å ta vare på. Utarbeidelsen av 
plan for vilt og biologisk mangfold vil være et redskap i slik henseende. Den vil foreligge i 
løpet av 2005. I løpet av 2006 regner vi med at det er gjennomført registreringer av viktige 
biologiske områder i skogen i Marker, såkalt MiS (Miljøregistrering i Skog). Den 
registreringen vil supplere plan for vilt- og biologisk mangfold. Hvis det i MiS kommer fram 
at det finnes viktige biologiske områder på Marker kommunes skogeiendommer, bør 
kommunen gå foran med et godt eksempel og bevare disse områdene. Marker kommune skal 
medvirke til økt kunnskap om vårt naturmiljø og bidra til at kunnskapen gjøres tilgjengelig for 
alle.  
 
Vi skal tilrettelegge boligbygging med naturlige rensesystemer og alternative energikilder 
som vil være et stykke på vei til et samfunn som er pakt med naturen. 
Marker kommune som bedrift skal være en miljøbedrift som tenker miljø og ressurser i sin 
drift og forvaltning. Miljøfyrtårnet skal lyse i kommunens virksomheter og være inspirasjon 
for andre bedrifter i kommunen. 
 
Arealdisponeringen inntil Haldenvassdraget og tilgjengeligheten til vassdraget er viktig 
framover. Marker har mye arealer, men de attraktive arealer som tilgjengeliggjør vassdraget 
for allmennheten kan fort gå tapt hvis vi ikke er restriktive med anvendelsen. 100-meterssona 
til vassdraget synliggjør viljen til å forvalte dette området restriktivt. 
 
Markedsføring av vassdraget krever også et apparat for tilrettelegging og tilsyn. Gjennom et 
Interreg-prosjekt er det søkt midler til oppgradering og utøking av leirplasser langs vassdraget 
slik at det er tilnærmet lik standard og tilsynsordning i svenske og norske vassdrag. Dette 
arbeidet er viktig for ikke å forbruke attraktive leirsteder og for å kanalisere ferdselen vekk fra 
viktige naturområde. Kommunene langs vassdraget har kanalisert tilsynsarbeidet for noen av 
de vassdragsrelaterte områdene til Haldenvassdragets Kanalselskap som utfører 
vassdragstjenesten. 
 
Skogområdene våre er også et viktig rekreasjonsområde. Mange liker å holde seg til 
oppmerkede stier og løyper som har blitt merket og vedlikeholdt av ivrige turtilhengere. Dette 
arbeidet har blitt utført på dugnad og med midler fra fylkeskommunen. Det vil i fremtiden 
kreves kommunale midler for å få fylkeskommunale eller statlige tilskudd. I Fjella-området er 
branntårnet på Linnekleppen også et yndet utfartssted for turgåere. Hvis brannvaktfunksjonen 
nedlegges, bør tårnet vedlikeholdes videre. 
 
Eksisterende boligområder kan bli utsatt for nye eller økende miljøbelastninger med endring i 
infrastruktur, øket trafikk eller annen utbygging. Fra sentrale myndigheter og fagmiljøer har 
det etter hvert blitt rettet spesiell oppmerksomhet mot støy. De negative virkningene av selv 
”lav” støy viser seg å være atskillig større enn tidligere antatt. Vi vet allerede at omlegging av 
E18 har gitt seg utslag i øket støy i boligområder nær Ørje. Det bør derfor undersøkes hva 
konsekvensene er blitt og det bør også vurderes tiltak som reelt avhjelper eventuelle uønskede 
forhold. I denne sammenheng er det nærliggende å tenke seg at E18 kan få en miljøtilpasset 
passering av Ørje med mer moderne utforming av kryss i form av rundkjøring. 
 
Haldenvassdraget 
Haldenvassdraget er en markant del av Marker kommunes landskap og har stor betydning for 
rekreasjon og friluftsliv. Miljøkvalitetene som Haldenvassdraget tilfører Marker i form av 
opplevelser og trivsel for innbyggere og turister er svært verdifulle. Dessverre har 
vannkvaliteten de senere årene blitt kraftig forringet og vassdraget er påvirket av dette i hele 
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sin lengde fra Aurskog-Høland via Marker og Aremark til Halden. Marker kommune skal 
derfor arbeide for tiltak som gir Haldenvassdraget den samme vannkvalitet som vi forventer 
oss av rent ferskvann i Norge.  
 
For å nå dette målet er det antagelig nødvendig både å videreføre dagens arbeidsmetodikk og 
tiltak, og å tilføre prosjektet nye innfallsvinkler og virkemidler. Uansett er revitaliseringen av 
Haldenvassdraget et prosjekt som bokstavelig talt er større enn Marker kommune. Rent vann i 
Haldenvassdraget vil derfor være en oppgave som flere aktører må bidra til å løse. At 
kommunene langs vassdraget deltar synes opplagt. At staten også bidrar må være en selvfølge 
all den stund vannkvaliteten etter manges mening er et resultat av statlig politikk. 
 
Uansett er det viktig at lokale praktiske tiltak som begrenser avrenning kan videreføres. 
Eksempler på dette kan være fangdammer, vegetasjonssoner og stopp i høstpløying i utsatte 
områder. Marker kommune er av den oppfatning at støtte- og overføringssystemene til 
landbruksnæringen i dette tilfellet må brukes aktivt for å legge positive føringer på den delen 
av landbruket som blir berørt av nødvendige omlegginger for å bedre vannkvaliteten i 
Haldenvassdraget. Dette understrekes også i Tiltaksstrategi for landbruket i Marker i perioden 
2005 – 2008, som har forurensingstiltak som førsteprioritet. 
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KOMMUNEPLAN FOR MARKER KOMMUNE 
2005 - 2017 
 
 
 
DEL 2. AREALDEL 
 
Beskrivelser av Marker kommune, arealdisponeringer, båndlegginger, spesielle vedtak, Kart 
men fargekoder over arealdisponeringer og utfyllende bestemmelser til kommuneplanens 
arealdel.  
 
Se eget dokument og egen innholdsfortegnelse. 
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