
 

Vedlegg til  – Kommuneplan for Marker kommune  





Sist revidert 31.5.2015


Aktør Innspill Kommentar Endring i plandokumentet


1 Østfoldhelsa Savner tydelig planhorisont       


Kommuneplaner har 


tidshorisont på 10-15 år, og 


dette er også perspektivet 


for denne planen.


Ingen


2 Østfoldhelsa


Hadde vært en forbedring om 


planen anga rammer og føringer 


for kommunedelplaner og 


økonomi/handlingsplan for 


perioden 2016-2019


Behov for 


kommunedelplaner 


avklares i planstrategi. Det 


skal utarbeides 


handlingsplan knyttet til 


kommuneplanen. Uavklart 


om dette gjøres som del av 


Økonomiplan eller som 


selvstendig dokument.


Ingen


3 Østfoldhelsa


Kommunens 


årsmelding/resultatvurdering kan 


tas inn i kommunens helhetlige 


plan og styringssystem.


Tas til orientering Ingen


Sammendrag av innkomne uttalelser og innpill ved høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplan for 


Marker - samfunnsdelen 







4 Østfoldhelsa


Ønsker at plandokumentet 


henviser til regionale planer og 


føringer som f.eks. Regional plan 


for folkehelse.


Er vurdert, men utelatt 


fordi plandokumentet ville 


blitt svært stort og 


krevende å lese. Ønsket har 


vært en kompakt plan, og 


da har vi unngått 


henvisninger.


Ingen


5 Østfoldhelsa


Kommunens helseoversikt bør 


gjøres tilgjengelig på kommunens 


websider.


Tas til etteretning Ingen


6 Østfold fylkeskommune
Hovedsakelig positiv 


tilbakemelding
Tas til orientering Ingen


7 Østfold fylkeskommune


"Slik gjør vi det"-


oppsummeringen bør peke frem 


til utarbeidelse av handlingsdel. 


Handlingsdelen bør vurderes 


Tas til etterretning Ingen


OBS! Foreløpig, 


administrativ 


uttalelse. Vedtak 


fattes 4. juni 2015 


8 Østfold fylkeskommune


Bør vurderes om det skal komme 


tydeligere frem at samfunnsdelen 


skal gi rammer og føringer for 


arbeidet med kommunedelplaner 


og økonomi/handlingsplan for 


Tas til orientering Ingen


9 Østfold fylkeskommune
Savner mål for vannmiljø og 


beskrivelse av kommunens 
Tas til orientering Ingen


10 Østfold fylkeskommune


Gir henvisning til endring i 


energilovforskriften fra 1.jan 


2015, og veileder som peker 


hvilke problemstillinger knyttet til 


småskala vindkraftanlegg som 


Tas til etterretning Ingen







11 Østfold fylkeskommune


Ønsker at plandokumentet 


henviser til regionale planer og 


føringer som f.eks. Regional plan 


for folkehelse.


Er vurdert, men utelatt 


fordi plandokumentet ville 


blitt svært stort og 


krevende å lese. Ønsket har 


vært en kompakt plan, og 


da har vi unngått 


henvisninger.


Ingen


12 Østfold fylkeskommune


Kommunens helseoversikt bør 


gjøres tilgjengelig på kommunens 


websider.


Tas til etteretning Ingen


13 Østfold fylkeskommune


Peker på at fylkesplanens delmål 


for verdiskapning er 


næringsutvikling, 


kompetanseutvikling, levende 


bygder og infrastruktur. Mener 


planen treffer godt på dette.


Tas til orientering Ingen


14 Østfold fylkeskommune


Arealstrategi: Støtter en 


overordnet strategi som sier at 


kommunen kan tenke liberalt i 


avgrensede områder, og at disse 


områdene er de som allerede har 


bebyggelse og infrastruktur. 


Tas til etteretning Ingen


15 Østfold fylkeskommune


For å nå målene man setter seg i 


samfunnsdelen vil ikke 


Fylkesrådmannen anbefale 


spredt utbygging i stort omfang.


Tas til orientering Ingen







16 Østfold fylkeskommune


Fylkeskonservatoren ber om at 


Heldenvassdraget får større plass 


i planen, og påpeker at det da vil 


være enklere å søke om midler 


knytta til kulturminneværnet.


Tas til orientering Ingen


17 Østfold fylkeskommune


Gjør oppmerksom på at 


Riksantikvaren betegner 


vassdraget som et kulturhistorisk 


landskap av nasjonal interesse. 


Nær Aremarksjoen finnes en 


rekke boplasser fra stenalder. Bør 


presiseres at fritidsbebyggelse 


ikke skal forringe kulturminner og 


landskapsopplevelsen i og 


omkring vassdraget.


Tas til orientering Ingen


18 Statens Vegvesen


Mener at utbygging av boliger og 


samfunnsfunksjoner bør samles 


på en side av fylkesvegen.


Tas til orientering, men er 


uenig i at veien skal være så 


styrende faktor for 


stedsutviklinga.


Ingen


19 Statens Vegvesen
Påpeker at spredning av 


bebyggelse og lav utnyttelsesgrad 


er dyrt og krevende å drive.


Tas til orientering Ingen







20 Statens Vegvesen


Påpeker at tilrettelegging for 


sykkel og gange er bra, men at 


restritive tiltak for å redusere 


biltrafikken også bør vurderes.


Tas til orientering. 


Restriktive tiltak for bilisme 


vil være vanskelig i små 


kommuner med spredt 


bebyggelse.


Ingen


21 Fylkesmannen i Østfold


Mener at mål og ambisjoner er 


på et realistisk nivå, og at dette 


gir grunnlag for realistiske 


handlingsplaner.


Tas til orientering Ingen


22 Fylkesmannen i Østfold


Hadde ønsket at plansamarbeidet 


mellom de tre kommunene 


hadde vært rettet mer mot 


kommunereform. Mener det 


likevel er fornuftig at 


Tas til orientering. Viser til 


egne prosesser for 


kommunereform. Ingen


23 Fylkesmannen i Østfold
Fornøyd med at det vises en 


nøktern holdning til vekst.
Tas til orientering Ingen


24 Fylkesmannen i Østfold


Reiseavstander: Mener fortetting 


og varierte boligtyper må ses i 


sammenheng med 


transportløsninger for å ikke øke 


behovet for privatbilisme. Peker 


også på bedre tilbud og 


fellesløsninger for pendlere som 


ledd i dette.


Tas til orientering Ingen


25 Fylkesmannen i Østfold


Helse: Viktig at kommunen i 


oppsummeringen drøfter de 


viktigste temaene fra 


kommunens folkehelseoversikt 


for 2014.


Tas til orientering Ingen







26 Fylkesmannen i Østfold


Næring: Peker på at regionalpark 


haldenkanalen gis lite 


oppmerksomhet i planene.


Tas til orientering Ingen


27 Fylkesmannen i Østfold


Hyttebygging: Enige i strategien 


om at det bør avsettes egne 


avgrensede områder slik at 


vassdragene og de beste 


områdene for friluftsliv blir 


uberørt.


Tas til orientering Ingen


28 Fylkesmannen i Østfold


Landbruk og dyrka mark: Positivt 


at landbruksnæringa er vektlagt 


og at man ønsker å spisse sin 


næringssatsning mot landbruket. 


Tas til orientering Ingen


29 Fylkesmannen i Østfold


Spredt utbygging: Mener at 100m-


beltet langs vassdrag er uaktuelt 


for spredt utbygging av hensyn til 


vassdragslandskapet. Sier videre 


at spredt utbygging etter FMØ`s 


syn ikke bør være en egen 


utbyggingsform, men en "ventil" 


for et fåtall boliger som av 


forskjellige hensyn ikke er 


ønskelig å oppføre i tettbygde og 


regulerte områder.


Tas til etterretning Ingen







30 Fylkesmannen i Østfold


Arealbruk: Minner om at det i 


fylkesplan for Østfold forutsettes 


reduksjon i arealbruken i Indre 


Østfold og at nye arealer for 


utbygging ikke skal legges inn i 


den første 


kommuneplanperioden. Minner 


også om at det skal defineres en 


langsiktig grense for bebyggelse, 


men påpeker at også arealene 


innefor denne må vurderes nøye 


og at det ikke uten videre er fritt 


frem for å bygge ut innenfor 


grensen.


Tas til etterretning Ingen


31 Fylkesmannen i Østfold


På grunn av mulige endringer i 


kommunestruktur hevder FMØ at 


det kan være klokt å vente med å 


bestemme en arealbruk for neste 


12 års periode, til 


kommunestruktur er nærmere 


Tas til orientering Ingen


32 Fylkesmannen i Østfold


Mener at å prioritere å bygge i 


sentrumsområdene vil gi best 


villkår for vekst.


Tas til orientering Ingen


33 Fylkesmannen i Østfold


Samtidig som man satser på 


basisnæringer og hyttebygging 


må man sikre områdets 


naturkvaliteter.


Tas til orientering Ingen







34 Fylkesmannen i Østfold


Minner om at det skal utarbeides 


en handlingsdel. Mener at 


handlingsdel ikke nødvendigvis 


blir best ved å samkjøres med 


økonomiplan, fordi en slik 


samordning lett kan bli 


Tas til orientering Ingen


35 Virksomhetslederne i kommunen
Ønsker sidenummer i 


dokumentet
Tas til etteretning Innarbeides


36 Virksomhetslederne i kommunen


Slutten av kap 3; setningen om 


barnevern og helsesøster tas 


ut


Tas til etteretning Endres


37 Virksomhetslederne i kommunen
Barnevern + bibliotek = for 


detaljert 
Tas til etteretning Endres


38 Virksomhetslederne i kommunen
Biblioteket døgnåpent om 


veldig tilgjengelig
??? Ingen


39 Virksomhetslederne i kommunen
Kap 2; utvikling av ungdomstilbud 


forplikter
Tas til orientering Ingen


40 Virksomhetslederne i kommunen


Kap 4; bruke nøytrale arenaer 


ikke eksemplifisert med 


bibliotek


Tas til etteretning Endres


41 Virksomhetslederne i kommunen
Kap 3; + solenergi og små 


vannkraftverk
Tas til etteretning Innarbeides


42 Virksomhetslederne i kommunen


Mål 1; vekselvirkning mellom 


virksomheter i kommunen 


(henger i luften)


Tas til etteretning Presiseres






















































































































































































































































































































		1.  Tove og Rune Strøm

		2.  Bernt Bekke Arkitekter AS

		3. Olav Klund

		4. Viken - Per Kristian Låche og Brita Sofie Furuseth

		5. Trine Anker-Rasch og Per Roskifte.

		6.  Hans Petter og Gro Haneborg

		7. Hans Martin Hennigsmoen

		8. Marius L. Sandli-Ødegaard

		9. Anne Helen og Thor Amund Halvorsrud

		10. Gabriel Krog

		11. Ole Petter og Petter Asbjørn Aarnæs

		12. Erland Vikeby

		13. Harald Westgaard

		14. Gjermund Øistad

		15. Viken hytteforening

		16. Nebba Grunneierlag v/Reni Braarud
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KOMMUNEPLANENS


SAMFUNNSDEL
Marker kommune


Revidert 2.7.2015
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Innledning
Denne planen er lagt opp slik:
	 1.	Definerer	overordna	mål	for	samfunnsutviklinga.
	 2.	Tar	opp	tema	som	er	viktige	for	å	oppnå	de	overordna	måla
	 3.	Drøfter	temaene	ut	fra	tre	ståsteder:	slik	vil	vi	ha	det	og	hvorfor?	–	slik	gjør	vi	det?	Temaene	er	ikke	tydelig	avgrenset	–	alle	har	med	hverandre		 	
					 å	gjøre	på	en	eller	annen	måte.


Hvordan å lese denne kommuneplanen:
Kommuneplanen	søker	ikke	å	si	noe	om	alle	kommunens	virksomhetsområder,	og	heller	ikke	å	diktere	detaljer.	
Man	kan	si	at	det	finnes	to	typer	kommuneplaner;	


-   “Vegg-til vegg-teppet”,	som	søker	å	si	noe	om	alle	virksomheter	og	all	aktivitet	i	kommunen
-   “Dørmatta”,	som	er	relativt	begrensa	i	utstrekning,	men	som	er	strategisk	plassert	foran	døra	for	å	håndtere	en	spesifikk	utfordring.


      Denne kommuneplanen er av dørmatte-typen.
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I Marker har vi følgende overordna mål for samfunnsutviklinga:


 1. Vi vil ha fornøyde innbyggere, og da snakker vi om alle grupper og lag av befolkninga.


 2. Vi vil opprettholde vårt lokalsamfunn uavhengig av hvordan kommunen er organisert i framtida.


 3. Vi vil utnytte potensialet for gode tjenester som ligger i at Marker er en liten og oversiktlig kommune.


Disse	måla	kan	virke	enkle	nok,	men	i	realiteten	er	det	et	mylder	av	faktorer	og	forhold	som	avgjør	om	vi	lykkes	i	disse	måla.	Denne	kommuneplanen	tar	
sikte	på	å	avklare	de	viktigste	strategiene	for	å	lykkes	med	de	overordna	måla.	


Denne	kommuneplanen	er	lagt	opp	etter	fem	hovedkapitler.	Kapitlene	skal	dekke	de	viktigste	temaene.	De	temaene	som	er	nært	knytta	til	hverandre	er	
samla	i	samme	kapittel,	men	i	realiteten	er	alle	knytta	til	hverandre	på	en	eller	annen	måte:	


      alt henger sammen med alt


Statistikk i Marker. 
Statistikk	skal	brukes	med	varsomhet	i	tilfeller	der	tallunderlaget	er	lite,	fordi	små	enkelthendelser	gjør	stort	statistisk	utslag.
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   Innhold
	 	 	 	 Kapittel	1:	 Befolkningsgrunnlag,	kompetanse,	næringsutvikling	og	attraktivitet
	 	 	 	 Kapittel	2:	 Kulturliv,	tjenestetilbud,	og	tettstedsutvikling
	 	 	 	 Kapittel	3:	 Samferdsel,	transport	og	infrastruktur
	 	 	 	 Kapittel	4:	 Oppvekst,	levekår	og	folkehelse
	 	 	 	 Kapittel	5:	 Bærekraftig	utvikling
	 	 	 	 Kapittel	6:	 Arealstrategi


   Vedlegg
	 	 	 	 Vedlegg1:	Referat	fra	verkstedsmøte	1
	 	 	 	 Vedlegg2:	Referat	fra	verkstedsmøte	2
	 	 	 	 Vedlegg3:	Referat	fra	ungdomsmøte
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1
Befolkningsgrunnlag, kompetanse, næringsutvikling og attraktivitet


	 	 motvirke	sovebyutvikling


For	å	være	attraktiv	som	bostedsområde	ønsker	Marker	å	kunne	tilby	en	
«full	pakke»,	og	dette	inkluderer	arbeid.	For	å	stimulere	til	nærings-
etableringer	ønsker	Marker	å	etablere	arbeidsrelaterte	møteplasser.	Dette	
kan	 gjerne	 gjøres	 i	 form	 av	 et	 kombinert	 pendler-kontorfellesskap	 og	
gründer-kontorfellesskap.	
Nettverksbygging,	kompetanseoverføring	og	videreutvikling	av	idéer	skjer	
best	 i	samtale	med	andre.	Kommunen	skal	 lage	rammene	for	denne	ut-
vekslinga.	Et	kontor-felleskap	der	grundere	og	pendlere	kan	henvende	seg	
å	dele	fysisk	infrastruktur	kan	bli	en	god	arena	for	kunnskapsutveksling.	Å	
slippe	utgifter	til	egen	kopimaskin	er	vel	og	bra,	men	verdien	av	å	sitte	i	
samme	rom	som	andre	i	samme	situasjon	er	ubetalelig.


Delmål: Kommunen skal søke å etablere et kontorfellesskap med lav 
terskel der pendlere og gründere kan dele infrastruktur og møtes.


Næringsetableringer	 skal	 stimulere	til	nye	næringsetableringer	gjennom	
utveksling	av	kunnskap,	varer	og	tjenester	mellom	disse	–	og	gjennom	at	
det	opparbeides	en	lokal	kunnskap	og	kultur	for	å	drive	næringsetablering.	
Kommunens	oppgave	blir	å	få	“snøballen	til	å	begynne	å	rulle”.


Påstanden	«folk som snakker sammen skaper sammen» er	grunnstam-
men	 i	 hvordan	 vi	 vil	 stimulere	 næringsetableringer	 og	 samspill	 i	 lokalt	
næringsliv.	Tanken	er	å	få	forskjellige	virksomheter	til	å	underbygge	hver-
andre	ut	fra	en	tanke	om	at	eksempelvis	en	café	vil	ha	bedre	forutsetnin-
ger	hvis	den	er	lokalisert	nær	et	kontorlokale	–	de	vil	utvikle	et	samspill.	
Dette	vil	være	like	relevant	for	offentlige	virksomheter,	f.	eks	kan	man	ten-
ke	seg	samlokalisering	av	skole	og	dagligvarehandel.	Vi	vil	bygge	«stein	på	
stein»	for	å	utnytte	synergier	gjennom	samlokalisering.	


Overordna samfunnsutvikling
Marker	har	en	sunn	befolkningsutvikling,	med	forventet	befolkningsvekst	
og	forventa	økning	i	yrkesaktiv	befolkning.		Å	sikre	at	denne	befolkningsut-
viklinga	fortsetter	anses	som	en	primæroppgave	for	å	oppnå	de	overordna	
måla	i	denne	planen.	
Oppgraderinga	av	E18	gjør	at	pendling	blir	stadig	lettere,	og	det	er	grunn	
til	å	tro	at	E18	vil	styrke	bo-attraktiviteten	i	Marker.	Marker	har	i	tidligere	
planarbeid	identifisert	seg	primært	som	bostedskommune,	og	at	arbeid-
spendling	til	 skal	 dekke	opp	 for	 et	 lokalt	 underskudd	på	 arbeidsplasser.	
Satsning	på	Marker	som	bostedskommune	skal	 ligge	til	grunn	for	videre	
planarbeid,	 men	 å	 utvikle	 seg	 som	 bostedskommune	 innebærer	 også	
satsning	på	næringsutvikling.	Folk	skal	bo	og	folk	skal	jobbe	i	Marker.


Nærhet	til	gode	transportårer	er	en	stor	styrke	 for	et	 tettsted,	men	det	
følger	også	med	utfordringer.	Basert	på	erfaringer	fra	andre	Østfoldbyer	
kan	man	anta	at	tilflyttingen	til	 kommunen	vil	 øke,	men	at	næringseta-
bleringene	uteblir	og	arbeidspendlingen	ut	fra	kommunen	øker.	Slike	me-
kanismer	er	komplekse	og	veldig	vanskelige	å	forutsi.	Likevel	vil	det	være	
hensiktsmessig	å	forberede	seg	på	en	slik	utvikling,	da	det	ikke	er	i	konflikt	
med	andre	mål	for	Markersamfunnet.		Utfordringene	knytta	til	økt	arbeid-
spendling	ut	fra	kommunen	er	i	hovedsak	disse:
	 -	 Risiko	for	å	(i	større	grad)	bli	soveby
	 -	 Mindre	samfunnsdeltakelse	som	følge	av	mindre	følelse	av		
	 	 tilhørlighet	og	mindre	fritid


Måten	denne	planen	ønsker	å	møte	disse	utfordringene	på	er	i	hovedsak:
	 -	 Legge	til	rette	for	økt	næringsutvikling	lokalt
	 -	 Legge	til	rette	for	at	pendlere	kan	jobbe	fra	Marker	deler		
	 	 av	tiden
	 -	 Bidra	til	økt	aktivitet	og	attraktivitet	i	bygdesenteret	for	å		
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Et	kontorfellesskap	for	pendlere	og	grundere	kan	gi	grobunn	for	felles	ideer	og	næringsetableringer.	
Kommunen	vil	jobbe	for	å	etablere	dette	sentralt	i	Ørje.
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I	det	øyeblikk	funksjonene	er	samlokalisert	vil	man	også	ha	aktivisert	mel-
lomrommet	 mellom	 funksjonene	 –	 og	 utviklet	 en	 uformell	 møteplass.	
Denne	 møteplassen	 vil	 danne	 grunnlag	 for	 mange	 tilfeldige	 møter	 og	
samtaler,	og	disse	samtalene	kan	danne	grunnlag	for	felles	idéer	og	amb-
isjoner.	Dette	er	et	viktig	tankegods	å	ha	med	seg	i	kommunens	arealpo-
litikk;	man	skal	legge	opp	til	at	funksjoner	som	passer	innenfor	lokalsen-
trumet	legges	nettopp	der	–	for	å	sikre	at	funksjonene	støtter	opp	under	
hverandre	og	at	innbyggerne	interagerer	i	størst	mulig	grad.	


Økt	samhandling	mellom	innbyggere	skal	bidra	til	næringsutvikling,	men	
er	 like	 sentralt	 for	 å	 øke	 kommunens	 attraktivitet	 -	 	 for	 innbyggere	 og		
besøkende	og	like	mye	som	næringslivet.Et	aktivt	sted	er	et	attraktivt	sted,	
og	utstråler	vitalitet	og	blomstring.	Samtidig	har	økt	sosial	interaksjon	stor	
betydning	 for	 folks	 folkehelse,	evne	til	 å	 støtte	hverandre	og	 samholds-
følelse.	
Kommunens	 viktigste	 virkemiddel	 for	 å	 øke	 tettstedsaktivitet	 og	 attrak-
tiviteten	er	en	god	arealpolitikk	og	strategisk	lokalisering	av	viktige	sam-
funnsfunksjoner.	Marker	har	et	svært	godt	grunnlag	å	bygge	videre	på	 i	
så	måte.	Ørje	sentrum	har	en	kompakt	struktur	og	de	viktigste	samfunns-
funksjonene	er	samlokalisert	i	bygdesenteret.	Det	er	avgjørende	at	dette	
gode	grunnlaget	forvaltes	videre	på	en	god	måte.	Det	innebærer	at	frem-
tidig	 lokalisering	 av	 samfunnsfunksjoner	 som	butikker,	 cafeer,	 eventuelt	
nytt	bibliotek	og	ny	 kommunal	barnehage	 legges	til	Ørje	 sentrum,	med	
gangavstand	mellom	funksjonene.	Ikke	minst	må	“mellomrommene”	mel-
lom	disse	funksjonene,	det	vil	si	gater	og	torg,	ha	en	høy	kvalitet,	slik	at	
funksjonene	 bindes	 sammen	til	 en	 sammenhengende	mekanisme.	Ørje	
sentrums	attraktivitet	avhenger	også	at	det	bygges	boliger	der,	da	boliger	
bidrar	til	å	aktivisere	gater	og	torg.


Befolkningsprognoser og fysiske rammer
Befolkningsprognosene	 tilsier	 at	man	 vil	 oppleve	 en	 eldrebølge	 i	Mark-
er,	men	den	vil	 ikke	 ramme	spesielt	hardt	 sammenliknet	med	de	andre	
grensekommunene.	 Likevel	 vil	 det	 være	 hensiktsmessig	 for	 Marker	 å	
komme	frem	til	strategier	og	tiltak	som	i	størst	mulig	grad	bidrar	til	god	
folkehelse	–	og	at	den	aldrende	befolkningen	er	selvhjulpen	lengst	mulig.


Det	er	et	mål	 å	utvikle	boliger	 som	 i	 størst	mulig	 grad	er	universelt	 ut-
formet	og	tilpasset	eldres	behov.	Samtidig	vil	det	være	nødvendig	å	legge	
opp	til	en	boligbygging	og	en	bebyggelsesstruktur	som	i	størst	mulig	grad	
stimulerer	til	aktivitet	og	sosial	omgang	blant	eldre	–	og	andre	grupper.	
Sosial	omgang	og	fysisk	aktivitet	vil	bidra	til	å	holde	en	aldrende	befolkning	
ved	god	helse	i	lengre	tid	–	og	dette	vil	bidra	til	å	minimere	belastningen	
på	offentlige	tjenester.
Dette	innebærer	å	bygge	sentralt	beliggende	boliger	med	gangavstand	til	
butikker	og	møteplasser.	Det	dreier	seg	imidlertid	like	mye	om	oppgrader-
ing	av	gangforbindelsene	mellom	boligene	og	samfunnsfuksjonene.


Boliger
Kommunen	 skal	 bidra	til	 å	 utvikle	 bo-konsepter	 som	passer	til	 unge	og	
eldre	 enslige.	 Dette	 innebærer	 leiligheter,	 hybler,	 flermannsboliger	 og	
bokollektiv.	Disse	bo-konseptene	skal	være	konsentrerte	og	ha	en	sentral	
plassering,	med	 gangavstand	 til	 handel	 og	 sentrumsfunksjoner.	 De	 skal	
også	ha	delte	fellesarealer	for	å	stimulere	til	interaksjon	og	sosial	omgang.	
Fellesarealene	vil	ha	stor	betydning	for	folkehelse.	(Se	også	kapittel	4)	


Det	er	et	mål	å	bygge	boligtyper	som	i	første	omgang	kan	benyttes	til	f.eks.	
bosetting	av	flyktninger,	prøveboliger	for	mulige	innflyttere	og	unge	vok-
sne,	men	som	også	kan	fungere	som	boliger	for	eldre.
Det	er	et	mål	å	komme	frem	til	boligtyper	som	passer	for	Marker	–	kulturelt,	
arkitektonisk	og	historisk.	Man	ønsker	blant	annet	å	vurdere	mulighetene	
for	å	bygge	klynge-tun.	Klyngetunet	har	som	kjennetegn	at	den	har	flere	
bygninger	 organisert	 rundt	 et	 felles	 uterom,	 og	 har	mange	 av	 trekkene	
som	er	beskrevet	ovenfor.	


Eieformen	på	boliger	 kan	ha	betydning	 for	hvilke	 felles	 funksjoner	man	
har.	Eksempelvis	vil	det	være	naturlig	at	et	bofellesskap	for	eldre	har	en	
kollektiv	eieform,	og	at	en	del	arealer	 i	boligen	er	delt.	Marker	har	 for-
holdsvis	god	bredde	i	eierform.	Kommunen	bør	bistå	i	å	vise	eksempler	på	
eieformer	som	er	egnet	for	kollektive	løsninger.
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Prognosene	(over)	viser	en	svak,	men	positiv	befolkningsutvikling	i	Marker.	
Kommunen	har	en	forholdsvis	homogen	boligmasse,	og	kan	med	fordel	ha	større	variasjon	i	boligtyper	(tabellene	under).







10


Boattraktivitet 
Kommunen	skal	bidra	til	å	utvikle	et	bredt	spekter	av	boligtyper.	Disse	skal	
være	 stedstypiske	og	utnytte	 stedenes	nærhet	til	 skog	og	 vassdrag	til	 å	
lage	unike	bo-konsepter	som	skiller	seg	fra	det	øvrige	markedet	i	Østfold	
og	Oslo-regionen.	Kommunen	har	 i	dag	et	relativt	homogent	spekter	av	
boligtyper,	bestående	av	primært	eneboliger	(74,6%).	Dette	innebærer	at	
du	risikerer	å	ikke	finne	deg	en	bolig	i	Marker	dersom	enebolig	ikke	er	noe	
for	deg.	Har	Marker	råd	til	å	«gå	glipp	av»	disse	innbyggere?	


Det	er	et	mål	å	ha	større	variasjon	i	boligtilbudet.	Spesielt	i	Ørje	sentrum	
skal	kommunen	gå	foran	og	vise	hvordan	man	kan	utvikle	sentrale	stedstil-
passa	boliger	av	høy	kvalitet,	som	samtidig	bidrar	til	et	aktivt	og	levende	
bygdesenter.


Kommunen	skal	identifisere	arealer	med	naturskjønne	kvaliteter	tilknyttet	
vassdraget.	Disse	 skal	 i	 samråd	med	Fylkesmann	og	Fylkeskommune	ut-
vikles	som	stedstypiske	boliger.
Til	gjengjeld	for	å	potensielt	ligge	innenfor	100-meters	sonen	fra	vassdra-
get	 skal	 områdene	 være	 arealmessig	 konsentrert,	 av	 høy	 arkitektonisk	
kvalitet	og	være	allment	tilgjengelige.
I	tillegg	skal	disse	områdene	være	innenfor	en	definert	langsiktig	grense	
for	tettbebyggelse.


Kommunen	vil	 i	hovedsak	 legge	opp	til	en	kompakt	bebyggelsesstruktur	
og	definere	en	langsiktig	grense	for	tettbebyggelse.	Dette	er	motivert	av	et	
ønske	om	miljøbevissthet	(ikke	å	sløse	med	arealer),	økonomisk	bevissthet	
(kostnader	til	infrastruktur),	men	først	og	fremst	for	er	det	motivert	av	øn-
sket	om	ei	levende	bygd,	der	sentrum	er	et	sosialt	rom	som	stimulerer	til	
interaksjon,	spontane	møter	og	samhold.	


Videre	skal	bygdesenteret	fremstå	attraktivt	både	i	form	av	å	være	aktivt,	
og	i	form	av	å	være	godt	planlagt	og	vedlikeholdt.	Kommunen	vil	bidra	til	
økt	fysisk	attraktivitet	ved	å	gi	pålegg	om	vedlikehold	av	bygninger,	og	å	
prioritere	møteplasser	og	forskjønning.


Møteplasser	og	fritidstilbud	vil	være	en	viktig	faktor	både	for	bo-	besøks-	
og	næringsattraktivitet.	I	tillegg	vil	slike	arenaer	være	et	viktig	folkehelset-
iltak	–	både	fordi	det	stimulerer	til	fysisk	aktivitet	–	og	fordi	det	bidrar	til	
økt	 sosial	omgang	og	enklere	 samfunnsdeltagelse.	Kommunen	vil	 prior-
itere	å	oppruste	og	styrke	offentlige,	sosiale	møteplasser	som:


-	 Skoler
-	 Bibliotek
-	 Barnehager
-	 Torg
-	 Idrettsanlegg
-	 Kulturelle	arenaer


Kommunens strategier for attraktivitet og bolgutvikling kan oppsum-
meres som følger:
-	 Viktige	samfunnsfunksjoner	skal	lokaliseres	i	bygdesenteret
-	 Offentlige	arealer	i	Ørje	sentrum	skal	ha	høy	kvalitet
-	 Det	skal	utvikles	arbeidsrelaterte	møteplasser
-	 Hovedvekten	av	boliger	skal	knytte	seg	til	Ørje	sentrum
-	 Det	skal	være	tilgang	på	boliger	med	henvendelse	til	vassdraget	
	 og	natur-kvaliteter
-	 Det	skal	tilbys	større	bredde	av	boligtyper	enn	i	dag
-	 Det	skal	utvikles	boligtyper	som	er	egnet	både	som	bofellesskap		
	 for	eldre	og	som	leiligheter	til	unge	single


Kommunens	rolle	og	påvirkningskraft	vil	være	både	som	utviklingsaktør	og	
planmyndighet.	Kommunen	skal	ikke	begrense	seg	til	de	boligtypene	som	
er	nevnt	her,	men	kontinuerlig	drive	boligutvikling	med	så	stor	bredde	som	
mulig.
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Konsentrasjon	rundt	tettstedssenteret	bidrar	til	ei	levende	bygd
Illustrasjon:	Ola	Roald	Arkitekter


Kan	klynge-tun	være	en	aktuell	boform	i	Marker?
Illustrasjon:	Haptic	/	Mir


Kommunen	ønsker	å	utvikle	steds-typiske	boliger	som	skiller	seg	fra	i	Østfold	tilbudet	forøvrig
Illustrasjon:	Rindalshytter
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Næringsutvikling
Den	største	arbeidsgiveren	 i	Marker	er	kommunen,	med	285	sysselsatte	
(2014).	Det	øvrige	næringslivet	i	kommunen	har	tyngdepunktene	i	jordb-
ruk,	bygg	og	anlegg,	versktedindustri	og	varehandel.	Kommunen	har	totalt	
sett	mistet	92	arbeidsplasser	siden	2009.	Kommunen	har	et	klart	mål	om	
å	øke	antall	arbeidsplasser	lokalt.


Næringstyper (etter Telemarksforskning)
Basisnæringer	er	næringsliv	som	konkurrerer	på	et	nasjonalt	eller	 inter-
nasjonalt	 marked.	 Basisnæringene	 produserer	 varer	 eller	 tjenester	 på	
et	sted,	som	selges	og	konsumeres	hovedsakelig	utenfor	stedet	der	pro-
duksjonen	foregår.	Primærnæringer,	som	landbruk	og	gruver	og	industri,	
tilhører	basisnæringene.	Samtidig	er	det	en	del	tjenesteproduksjon	som	
også	 defineres	 som	 basisnæringer.	 Dette	 er	 tjenester	 som	 IT,	 telekom	
og	teknologiske	tjenester.	Basisnæringene	regnes	ofte	som	«motoren»	 i	
økonomien.	Det	er	ut	ifra	basisnæringene	mye	annen	næringsvirksomhet	
blir	skapt.
Besøksnæringer	er	næringsliv	som	kjennetegnes	av	at	kunden	må	være	
personlig	 til	 stede.	 Besøksnæringene	 inkluderer	 all	 turisme,	 men	 også	
butikkhandel	og	en	del	personlige	tjenester.	Stedets	egne	innbyggere	og	
besøkende	er	kunder	hos	besøksnæringene.
De regionale næringene	består	av	bransjer	som	både	har	annet	næring-
sliv	og	offentlige	institusjoner	og	befolkningen	som	kunder,	og	som	hov-
edsakelig	 retter	 seg	mot	et	 regionalt	marked.	Det	er	bransjer	 som	bygg	
og	anlegg,	transport	og	forretningsmessig	tjenesteyting.	Vi	finner	ofte	en	
konsentrasjon	av	de	regionale	næringene	i	byer	og	sentra.	Det	er	en	sam-


mensatt	næringstype,	og	vi	antar	at	det	er	ulike	drivere	for	vekst	i	de	re-
gionale	næringene.
Lokale næringer	er	næringsliv	som	leverer	tjenester	til	den	lokale	befolk-
ningen,	og	som	i	stor	grad	substituerer	tjenester	fra	offentlig	sektor.	Dette	
er	tjenester	som	barnehager,	skoler,	primærhelsetjenester	og	renovasjon.	
De	 lokale	næringene	er	 som	 regel	 substitutter	 for	 offentlige	 tjenester.	 I	
analysene	framover	vil	vi	derfor	slå	kommunal	sektor	og	lokale	næringer	
sammen.


Telemarksforskning	peker	på	at	basisnæringene	ofte	anses	som	“motoren”	
i	økonomien,	og	at	det	er	ut	fra	basisnæringene	at	mye	annen	nærings-
virksomhet	blir	skapt.		Ut	fra	dette	vil	det	være	nærliggende	for	kommu-
nen	å	prioritere	næringssatsninger	i	dette	segmentet,	da	det	vil	ha	størst	
effekt.	Dette	sammenfaller	godt	med	at	Marker	har	en	stor	andel	av	sine	
sysselsatte,	og	ikke	minst	en	viktig	del	av	sin	 identitet	i	dette	segmentet	
(jordbruk).	


Dette	vil	innebære	målrettet	satsning	på	næringsutvikling	innenfor	land-
bruk.	Kommunen	skal	prioritere	å	veilede	næringsaktører	i	dette	segmen-
tet,	og	søke	å	knytte	basisnæringer	opp	mot	besøksnæringer.	Det	vil	si	å	
markedsføre	 lokalt	 produserte	 råvarer	 gjennom	 lokale	 utsalg	 og	 server-
ingssteder.	Marker	skal,	gjennom	bestemmelser	 i	kommuneplanens	are-
aldel,	legge	til	rette	for	økt	kapasitet	i	primærnæringene	og	for	foredling	
av	 lokale	 råvarer.	 Dette	 bør	 innebære	 liberal	 arealforvaltning	 knytta	 til	
stedsbunden	næring.
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Landbruk 
Gode	driftsforhold	og	god	jordkvalitet	for	landbruk	gir	godt	grunnlag	for	
landbruksdrift	i	Marker.	Det	er	også	kort	avstand	til	markedet	siden	store	
deler	av	befolkningen	i	Norge	er	innenfor	9-13	mil. Den	generelle	rasjonal-
iseringsutviklingen	i	landbruket	har	ført	til	færre	heltidsbønder,	og	mange	
eiere	av	mange	gardseiendommer	har	i	dag	en	annen	hovedinntektskilde	
enn	landbruk.	I	Marker	har	man	imidlertid	de	siste	åra	sett	at	det	gjøres	
store	investeringer	av	unge	bønder,	og	dette	er	et	tegn	på	fremtidstro	og	
positivitet	innenfof	næringa.	Dette	ønsker	Marker	kommune	å	støtte	opp	
om.	 Nærhet	 til	 markedet	 gir	 gode	 forutsetninger	 for	 lokal	 foredling	 av	
lokale	 produkter	 og	markedsføring	 av	 disse.	 En	 økt	 andel	 lokalt	 foredla	
varer	kan	være	med	på	å	bygge	opp	merkevaren	Marker.	


Hytteutbygging	har	gitt	tilleggsinntekter	og	anses	 som	næringsutvikling.	
Hytteeiere	anses	også	som	«Marker-ambasadører»	som	bidrar	til	å	selge	
merkevaren	Marker	utad.	Denne	kommuneplanprosessen	 tar	 sikte	på	å	
avklare	hvilke	områder	som	bør	settes	av	til	hytteområder,	og	hvilke	som	
bør	skjermes.	Dette	avklares	juridisk	i	kommuneplanens	arealdel,	men	vil	
skisseres	allerede	i	dette	dokumentet	(kapittel6;	arealtrategi).


Landbruket	har	spilt	–	og	spiller	en	viktig	rolle	i	Marker.	Kommunen	vil	søke	
å	spisse	seg	mot	landbruket	i	sine	næringssatsninger.	Man	vil	prioritere	å	
bidra	til	utvikling	av	tjenester	og	produkter	med	sterk	lokal	forankring	–	og	
å	forankre	hele	produksjonsprosessen	lokalt.	Produkter	fra	Marker	bør	sel-
ges	som	produkter	fra	Marker	–	og	ikke	som	f.eks.	kjøtt	fra	fra	Hallingdal.	
Det	stedet	som	produktet	er	foredlet	og	markedsført	fra	ender	vanligvis	
opp	på	forpakningen,	og	derfor	er	det	avgjørende	å	sikre	seg	noe	foredling	
av	produkter	i	tillegg	til	råvareproduksjon.	Dette	vil	bidra	til	å	markedsføre	
produktet	-	og	stedet	-	i	en	og	samme	pakke.	
Produktutvikling	innenfor	Regionalpark	Haldenkanalens	satsningsområder	
skal	gis	prioritet:


-	 Merkevare	
-	 Opplevelsesnæring
-	 Stedsutvikling	
-	 Primærnæring


Merkevarebygging
Satsning	på	 lokal	 foredling	av	råvarer	og	merkevarebygging	av	dette	an-
sees	som	en	viktig	satsning.	Kommunen	skal	bidra	til	dette	som	fasilitator.
Til	sammenlikning	fremstår	Askim	frukt-	og	bærpresseri	som	eksempel	på	
hvordan	sted	og	produkt	markedsføres	i	en	og	samme	pakke,	og	er	med	på	
å	styrke	hverandre.	Marker	kommune	vil	satse	videre	på	web-tjenestene	
lokal.net	og	tilgards.no	som	markedsføringskanaler	for	lokal	matproduks-
jon	og	foredling.


Kompetanse
Muligheter	 for	 å	 tilegne	 seg	 kompetanse	 ansees	 som	 viktig	 av	 for	
næringsutvikling,	 selvrealisering	 og	 trivsel.	 Kommunen	 har	 kompetanse	
innenfor	 landbruksnæringa,	og	entreprenørskap	 innenfor	denne.	 Spred-
ning	av	denne	type	kompetanse	kan	ha	en	positiv	effekt	og	stimulere	flere	
til	 entreprenørskap.	 Kommunens	 rolle	 i	 spredning	 av	 kompetanse	 bør	
være	å	lage	arenaer	for	utveksling	av	kompetanse.	
Videre	bør	 kommunen	være	 tydelig	på	hva	de	 i	 fremtiden	vil	 trenge	av	
kompetanse	og	arbeidskraft,	slik	at	innbyggere	og	potensielle	innbyggere	
kan	forberede	seg	og	rette	sine	studier	mot	dette.	Gjennom	å	være	liten	
og	oversiktlig	har	kommunen	mulighet	til	å	rette	tiltak	direkte	mot	mål-
gruppa,	og	bør	i	så	måte	drive	aktiv	rådgivning	av	ungdom	med	hensyn	til	
utdanningsvalg	og	muligheter.


Kommunens	utdanningstilbud	er	basert	på	institusjoner	i	andre	kommun-
er;	 Videregående	 skole	 i	 Halden	 og	Mysen,	 Høgskoletilbud	 i	 Halden	 og	
Fredrikstad,	og	etterutdanning	gjennom	SKUT	(HiØ).	Man	er	bevisst	på	at	
reisetid	er	avgjørende	for	elevers	gjennomføring	av	Vgs.	Man	vet	også	at	
ved	gjennomført	Vgs	er	sjangsene	større	for	gjennomføring	av	videre	ut-
danning.	Videre	vet	man	at	de	som	gjennomfører	Vgs.	generelt	har	færre	
problemer	senere	i	livet.	Det	er	derfor	et	mål	for	kommunen	at	flest	mulig	
gjennomfører	 Vgs.,	 og	 kommunen	 ser	 det	 som	 sin	 oppgave	 å	 fasilitere	
dette	best	mulig.	Et	konkret	virkemiddel	vil	være	å	minimere	reisetid	til	ut-
danningsinstitusjon.	Kommunen	vil	føre	kontinuerlig	dialog	med	tilbydere	
av	kollektivtransport	for	å	bidra	til	å	minimere	reisetid.
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Kan foredling og salg av lokale råvarer bygge opp 
Marker som merkevare?
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lage uformelle møteplasser gjennom samlokalisering av funksjoner,


 sikre befolkningsgrunnlag gjennom å tilby et bredt spekter av stedstypiske boligtyper og drive stedsutvikling


Marker	ønsker	å	jobbe	både	med	utvikling	av	et	attraktivt	boligtilbud	og	næringsutvikling.	Dette	sees	som	ledd	i	å	sikre	et	levende	lokalsamfunn.
Illustrasjon:	Aktivhus	/	Mir	visuals
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Oppsummering kapittel 1
Befolkningsgrunnlag, kompetanse, næringsutvikling og attraktivitet


slik vil vi ha det slik gjør vi det


opprettholde lokalt arbeidsmarked


bygge ei levende, attraktiv bygd med gode møteplasser


gjøre det lett for nyinn�yttere å etablere nettverk 


tilrettelegging for pendling og hjemmekontor


attraktive boligformer som skiller seg ut


bygge opp et tilbud av varierte boligtyper


å fortsatt ha en positiv befolkningsutvikling


legge opp til økt interaksjon mellom lokale aktører


etablere kontorfellesskap for pendlere og gründere


drive lokal næringsutvikling i basisnæringene


støtte landbruket og fasilitere foredling av lokale råvarer


satse videre på Regiaonalpark-satsningen


mål 2


mål 1
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2
Kulturliv, tjenestetilbud og tettstedsutvikling
Kulturliv 
Vi	ønsker	å	legge	følgende	utsagn	til	grunn	for	utvikling	av	kulturliv	og	
tjenestetilbud	i	kommunen:
  «folk som snakker sammen skaper sammen»


Dette	innebærer	en	tro	på	at	kulturproduksjonen	vil	øke	dersom	det	finnes	
tilgjengelige	arenaer	 for	utveksling	av	 idéer	og	samarbeid.	Slike	arenaer	
kan	være	formelle	og	uformelle,	fysiske	og	ikke-fysiske.	Et	eksempel	på	en	
ikke-fysisk	arena	som	kan	bidra	til	kulturutvikling	er	applikasjonen	skjer-I	
som	er	 utvikla	 i	Marker.	 Slike	tiltak	 kan	 senke	 terskelen	 for	 deltagelse	 i	
lokalsamfunnet,	og	vil	derfor	gjøre	det	enklere	for	nyetablerere	å	«komme	
inn»,	og	samtidig	gjøre	det	enklere	for	ildsjeler	å	engasjere	seg.	Kreativi-
teket	er	et	eksempel	på	et	selvgrodd	miljø	som	har	etablert	en	arena	for	
kreativ	virksomhet,	og	kommunen	skal	søke	å	ivareta	slike	miljøer.


Et	rikt	kulturliv	bidrar	til	å	få	folk	til	å	møtes,	og	bidrar	til	et	sosialt	lokalsam-
funn.	Mennesker	velger	seg	i	dag	bosted	etter	livsstilstilbud	i	større	grad	
enn	tilgang	på	arbeidsplass.	Næringsetableringer	har	en	tendens	til	å	følge	
etter	menneskene	i	større	grad	enn	menneskene	følger	etter	arbeidsplas-
sene.	Det	er	derfor	avgjørende	at	Marker	bygger	videre	på	sitt	rike	livsstil-
stilbud	for	å	sikre	seg	et	levende	lokalsamfunn	og	fremtidig	befolknings-
grunnlag.	Befolkningsgrunnlaget	vil	igjen	bygge	grunnlaget	for	næringsliv.


På	bakgrunn	av	disse	påstandene	kan	man	konkludere	med	at	«alt	henger	
sammen	med	 alt»	 i	 samfunnsplanlegging,	 og	 at	 et	 rikt	 kulturliv	 kan	 ha	
positiv	effekt	på	 folkehelse,	nærings-	og	bostedsattraktivitet.	Dette	er	 å	
«bygge	 stein	på	 stein»;	 å	 få	tiltakene	og	 funksjonene	 i	 et	 samfunn	til	 å	
underbygge	hverandre.


Kultur	 dreier	 seg	 imidlertid	 om	mer	 enn	 produksjon	 av	 underholdning.	
Også	stedets	lokalkultur	-	 i	bredere	forstand	–	har	betydning	for	stedets	
kvalitet.	Hvilken	mentalitet	som	hersker,	hvor	lav	terskelen	er	for	å	bli	ink-
ludert	i	lokalsamfunnet,	i	hvilken	grad	man	har	et	miljø	som	støtter	hver-
andre	og	hvorvidt	gründerånd	verdsettes	er	faktorer	som	har	enorm	be-
tydning	for	et	steds	evne	til	å	dyrke	frem	det	beste	i	seg	selv.
Faktorer	som	samhold,	inkluderende	samfunn	og	lav	terskel	for	deltagelse	
er	også	svært	viktige	folkehelsefaktorer.	
Kommunen skal jobbe aktivt for å være et inkluderende samfunn med 
lav terskel for deltagelse og samtidig ha et sterkt lokalt samhold. 


Kommunen	 skal	 fortsette	 å	 utvikle	 formelle	 og	 uformelle	 arenaer	 og	
møteplasser,	 fysiske	 og	 ikke-fysiske.	 Fysiske	 arenaer	 skal	 i	 størst	 mulig	
grad	være	samlokalisert	i	 lokalsenter	for	å	sikre	at	funksjoner	underbyg-
ger	hverandre	og	interagerer.	Kommunen	skal	jobbe	aktivt	for	å	berike	sitt	
livsstilstilbud	og	et	 rikt	kulturliv.	 Selvgrodde	miljøer	 skal	 ivaretas,	og	 sp-
esielt	skal	man	ivareta	initiativ	fra	ungdomsmiljøer.


Som	ellers	 i	 landet	baserer	store	deler	av	kulturtilbudet	i	Marker	seg	på	
innsats	fra	ildsjeler.	Kommunen	som	samfunn	er	helt	avhengig	av	denne	
innsatsen,	og	ønsker	å	bidra	til	å	synliggjøre	ildsjeler	og	å	gjøre	det	lettere	
å	bidra	 som	 ildsjel.	Digitale	plattformer	 som	skjer-I	er	et	 svært	effektivt	
verktøy	i	den	sammenheng,	og	kommunen	vil	bidra	til	å	videreutvikle	slike	
verktøy	ved	å	kjøpe	og	implementere	dem	i	den	grad	de	dekker	et	behov.
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Over:	Skjer-I	er	en	viktig	platform	for	
samhandling	og	frivillighet,	som	sen-
ker	terskelen	for	å	delta	i	samfunnet.


Til	 høyre:	 Eksempel	 på	 synliggjøring	
av	ildsjeler	
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Tjenestetilbud 
Akkurat	som	for	kulturlivet	vil	gode	kommunale	tjenester	være	en	del	av	
det	 totale	 livsstilstilstilbudet	som	gjør	kommunen	attraktiv	for	bosetting	
og	etablering.	Kommunen	har	i	dag	gode	kommunale	tjenestetilbud.	Dette	
skal	 fortsette	å	være	en	prioritet	 for	kommunen,	og	det	skal	utvikles	vi-
dere	ved	å	utforske	potensialet	i	administrativt	samarbeid	med	Aremark,		
og	Rømskog.	Videre	skal	man	ved	nyetableringer	eller	flytting	av	kommu-
nale	institusjoner	alltid	søke	å	lokalisere	disse	i	Ørje	sentrum,	slik	at	funks-
jonene	 er	med	 på	 å	 underbygge	 det	 «sosiale	mellomrommet»	mellom	
funksjonene	i	tettstedet	samtidig	som	det	bidrar	til	å	effektivisere	driften.	
Eksempelvis	vil	vekselvirkningen	mellom	et	eldresenter	og	en	nærbutikk	
eller	et	bibliotek	ha	stor	verdi;	eldre	kan	da	lettere	oppsøke	sosiale	offen-
tlige	rom,	og	dette	kan	ha	positiv	effekt	på	mental	og	fysisk	helse.	Eldre	
som	er	i	god	form	bidrar	på	sin	side	til	å	aktivisere	de	sosiale	rommene.	Vi-
dere	vil	dette	kostnadseffektivisere	tilbudet;	pleiere	og	ansvarspersoner	vil	
bruke	mindre	tid	på	å	bevege	seg	mellom	funksjonene	sine	administrative	
enheter.	Slik	tenkning	vil	gi	føringer	for	kommuneplanens	arealdel.


Kommunen	vil	ha	utfordringer	med	gjennomføring	av	samhandlingsrefor-
men,	og	vil	søke	å	løse	dette	gjennom	interkommunalt	samarbeid.	
Kommunen	vil	også	søke	å	effektivisere	tjenestetilbudet	gjennom:	


-	 Arealdisposisjon	og	sentralisering	av	boligtilbud	for	eldre
-	 Tilby	boformer	som	muliggjør	at	eldre	kan	bo	hjemme	lengre
-	 Å	knytte	forskjellige	tilbud	opp	mot	hverandre;	eksempelvis	kan		
	 brukere	av	dagsenter	settes	inn	i	omsorgsarbeid	o.l.	Dette	vil	gi		
	 dobbel	effekt	da	man	stimulerer	både	brukere	av	dagsenteret	og		
	 pleietrengende.
Kommunen	har	et	svært	godt	ungdomstilbud	gjennom	Ungdommens	Kul-
turhus.	Kommunen	skal	sikre	og	videreutvikle	ungdomstilbudet	i	kommu-
nen.	Dette	vil	være	svært	viktig	for	å	sikre	fremtidig	befolkningsgrunnlag.	
Ungdom	som	har	vokst	opp	i	Marker	skal	sitte	igjen	med	positive	assosias-
joner	til	sin	oppvekstkommune.	Dette	vil	øke	sjangsene	for	tilbakeflytting	
i	fremtiden.	Gjennom	ungdomsmedvirkning	i	kommuneplanprosessen	var	
følgende	punkter	gjengangere	(omformulert,	se	vedlegg	for	direkte	sitat):


-	 Ungdommen	ønsker	bredt	tilbud	av	aktiviteter	og	møteplasser
-	 Ungdommen	ønsker	å	opprettholde	en	god	skole
-	 Ungdommen	ønsker	å	kunne	bevege	seg	uavhengig	av	å	bli	kjørt	
	 av	foreldre,	og	ønsker	et	bedre	kollektivtilbud.


Kommunen	skal	legge	opp	tjenestetilbudet	på	en	måte	som	gjør	logistik-
ken	lettere	for	familiene.	Eksempler	på	hvordan	dette	kan	gjøres	i	praksis	
er:
-	 Samlokalisering	av	funksjoner;	flere	ærend	på	ett	sted.	
-	 Aktivitetstilbud	bør	ligge	sentralt	og	være	tilknyttet	gang-	og	syk	
	 kelveinettet.	
-	 Aktivitetstilbud	kan	med	fordel	være	i	forlengelse	av	skoledagen.


Kommunikasjon
Hvordan	 kommunen	 kommuniserer	 har	 betydning	 for	 demokrati,	 sam-
funnsdeltagelse	og	omdømme.	Begrepet	«everything	speaks»	skal	legges	
til	grunn	for	kommuneorganisasjonens	kommunikasjonsstrategi.	Med	det	
menes	at	det	 ligger	et	omdømmepotensiale	 i	alt	man	foretar	seg.	Hvert	
tiltak	–	og	fravær	av	tiltak	–	er	med	på	å	forme	kommunens	omdømme.
Kommunens	kommunikasjon	med	innbyggere	har	betydning	for	hva	slags	
deltagelse	man	får,	rekrutteringen	man	får	til	politisk	liv	og	innsatsen	man	
får	fra	ildsjeler.	Kommunen	bør	søke	å:	
-	 Synliggjøre	ildsjeler
-	 Være	utadvendt	som	organisasjon	
-	 Etablere	to-veis	kanaler	for	kommunikasjon	med	innbyggere
-	 Reflektere	over	omdømmepotensialet	som	ligger	i	beslutninger	
	 og	tiltak
Ved	videre	utvikling	av	tjenestetilbudet	skal	kommunen	også	kommunisere	
utad	at	dette	er	et	satsningsområde,	og	bruke	det	aktivt	i	markedsføring.


Tettstedsutvikling 
Tettstedsutvikling	må	sies	å	være	summen	av	de	tiltakene	man	gjør	for	å	
forbedre	og	bygge	videre	på	lokalsamfunnet.	Det	er	imidlertid	også	kny-
ttet	konkrete,	fysiske	tiltak	til	begrepet.	Bosetting	og	lokalisering	av	insti-
tusjoner	og	offentlige	funksjoner	påvirker	et	steds	kvalitet.	Ut	fra	idéen	om	
at	folk	som	snakker	sammen	skaper	sammen,	vil	det	være	hensiktsmessig	
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å	samlokalisere	så	mange	funksjoner	som	mulig	sentralt	i	tettstedet,	men	
dette	skal	ikke	undergrave	kommunens	mulighet	for	å	tilby	desentraliserte	
utbyggingstomter.	Marker	kommune	anser	muligheten	for	å	tilby	denne	
boformen	som	en	stedskvalitet	og	som	en	kvalitet	man	ønsker	å	kunne	
tilby	for	å	være	konkurransedyktig	som	bostedskommune.
Utbyggere	 og	 entreprenører	 skal	 i	 utgangspunktet	 henvises	 til	 sentrale	
områder.	Marker	 kommune	 skal	 gå	 foran	med	et	 godt	eksempel	 for	ut-
viklingen	av	et	levende	bygdesenter	gjennom	oppkjøp	og	utvikling	av	sen-
trale	tomter	i	egen	regi.
For	å	oppnå	målsetningene	ovenfor	skal	det,	gjennom	kommuneplanens	
arealdel	 tilrettelegges	 for	 at	 hovedvekten	 av	 tettstedsutviklinga	 skjer	 i	
sentrumsområdet	 i	Ørje,	med	bestemmelser	 som	 legger	opp	til	 tett/lav	


bebyggelse,	gode	offentlige	rom	mellom	bebyggelsen	og	utforsking	av	al-
ternative	boligtyper.	


Kommunen	skal	bidra	til	å	gjøre	Ørje	sentrum	mer	attraktivt	som	bosted	
og	bygdesenter	gjennom	å	gjennomføre	strategiske	investeringer	i	sosial	
infrastruktur.	Dette	skal	gi	et	tydelig	signal	om	at	Ørje	sentrum	er	satsning-
sområde	for	kommunen,	og	på	den	måten	stimulere	til	private	initiativ.
Eksempel	på	strategiske	investeringer	fra	kommunens	side	kan	være	å	in-
vesterei	nytt	bibliotek	og	torg	ved	dagens	bussterminal.	Det	er	utarbeidet	
skisse	for	dette	i	forbindelse	med	kommuneplanarbeidet:


Eksempel	på	hvordan	nytt	bibliotek	i	Ørje	sentrum	kan	være	ledd	i	tettstedsutviklinga.	
Illustrasjon;	Marker	kommune,	skisse
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Oppsummering kapittel 2
Kulturliv, tjeneststilbud og tettstedsutvikling


slik vil vi ha det slik gjør vi det


opprettholde godt tjenestetilbud
e�ektivisere og forbedre gjennom samlokalisering


kontinuerlig vurdere muligheter for vekselvirkninger mellom 
virksomheter i kommunen


lokalisere omsorgsplasser ved møteplasser


utvikle nye boligtyper som alternativ til omsorgsplasser


utvikle tettstedet til ei levende bygd
med økende aktivitetstilbud


konsentrere arealbruken for å oppnå ei mer levende bygd


styrke kulturlivet som arena og møteplass


stimulere til idsjel-engasjement  (løfte frem ildsjelene)


samlokalisere funksjoner med høy besøksfrekvens 


støtte selvgrodde miljøer


mål 1


mål 2


tilby ungdomsaktiviteter i forlengelse av skoledagen
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vikle	 eget	 kollektivtilbud	 i	 samarbeid	med	de	 store	 arbeidsgiverne	 i	 for	
eksempel	Nortura	og	Glava.	Kunne	det	være	mulig	å	tilby	busstransport	
som	korresponderer	med	skiftplan?
Som	alternativ	kan	kommunen	utvikle	applikasjon	for	samkjøring,	eller	vi-
dereutvikle	SkjerI	til	å	inkludere	en	slik	funksjon.


Gjennom	medvirkning	 fra	ungdom	i	Marker	og	Aremark	er	det	kommet	
frem	at	ungdommen	savner	et	bedre	kollektivtilbud	for	å	komme	seg	til	
Mysen,	Halden	og	nedre	Glommaområdet.	Reisetid	har	stor	betydning	for	
ungdoms	evne	til	å	gjennomføre	videregående	skole.	Skulle	man	klare	å	
opprette	et	 kommunalt/privat	 kollektivtilbud	 i	 samarbeid	med	 store	 ar-
beidsgivere	vil	det	være	naturlig	a	se	på	mulighetene	for	å	også	koble	dette	
opp	mot	videregående	skole.	
Kommunen	er	inkludert	i	Flexx-ordningen	til	Østfold	Kollektivtrafikk,	men	
tilbudet	er	noe	underkommunisert.	Kommunen	skal	bidra	til	å	synliggjøre	
dette	tilbudet.


Internett
Kommunen	bør	bygge	ut	bedre	infrastruktur	for	internett	med	høy	kapa-
sitet.	Det	utføres	kartlegging	av	status	i	disse	dager,	og	det	skal	utarbeides	
en	rapport	med	anbefalinger	for	oppgradering.	Dårlig	internettkapasitet-	
og	dekning	har	en	«push»-	 effekt	på	både	 innbyggere	og	bedrifter;	det	
at	den	finnes	 vil	 ikke	nødvendigvis	 ha	en	enorm	betydning	 for	 et	 steds	
tiltrekningskraft,	men	hvis	den	 ikke	finnes	er	den	et	absolutt	hinder	 for	
etablering.


Distriktssenteret	kartla	allerede	i	2010,	i	samarbeid	med	Nexia,	effekter	av	
tilgang	på	høykapasitetsnett	i	distriktskommuner.	Rapporten	peker	på	at	
tilgang	på	høyhastighetsnett	har	stor	betydning	for:


Samferdsel
Oppgraderingen	og	utbyggingen	av	E18	representerer	den	største	og	vik-
tigste	infrastrukturelle	endringen	i	regionen.	Den	utgjør	et	stort	potensiale	
mht.	å	redusere	avstand	til	Osloregionen,	og	griper	derfor	inn	i	spørsmål	
knyttet	til	næringsutvikling	og	befolkningsgrunnlag.	Samtidig	representer-
er	E18	betydelige	utfordringer	med	tanke	på	adkomst	til	sentra,	tungtrans-
port	og	sikre	kryssinger	for	fotgjengere	må	sikres	i	tettstedene.	Som	nord-
sør	forbindelse	er	Fv	21	en	viktig	forbindelse.	


Som	omtalt	i	kapittel	1	representerer	E18	store	muligheter,	men	også	
store	utfordringer	for	Marker.	


Sør	for	E18	skjærer	Fv	21	av		områdene	ved	Helgetjern	fra	Ørje	sentrum,	
og	sikring	av	gode	gangforbindelser	og	kryssinger	i	dette	området	er		viktig	
for	den	langsiktige	utviklingen	av	Ørje	sentrum.	En	langsiktig	løsning	for	å	
minimere	tungtransporten	i	dette	området	kan	være	å	forbinde	næringsa-
realene	på	Sletta	med	Fv	21	sørover	via	en	ny	avlastningsvei	øst	for	*Hel-
getjern	(Se	arealstrategi-kart	på	siste	side)


Gang- og sykkel
Deler	av	Marker	har	gode	gang-	og	sykkelforbindelser	i	dag,	mens	andre	
deler	av	tettstedet	står	helt	uten.	Kommunen	vil	bidra	til	å	gi	barn	og	unge	
gode	transportmuligheter	gjennom	å	bygge	ut	gang-	og	sykkelforbindelser	
i	så	utstrakt	grad	som	mulig.	


Kollektivtrafikk
Kollektivtilbudet	i	kommunen	er	dårlig,	med	hensyn	til	et	begrenset	pas-
sasjergrunnlag	og	 spredt	bebyggelse.	Det	 ligger	 imidlertid	et	potensiale	
i	kollektiv	transport	tilrettelagt	pendlere	 fra	oppsamlingspunkter	 (utfart-
sparkering)	og	videre	til	pendledestinasjonene.	Kommunen	bør	søke	å	ut-
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-	 Næringsliv/sysselsetting
-	 Bosetting/livskvalitet
-	 Effektivitet	og	kvalitet	i	offentlig	sektor


Rapporten	peker	på	følgende	suksessfaktorer	for	utbygging	av	
høykapasitetsnett	i	distriktskommuner:
-	 Høy	bevissthet	og	forankring	hos	sentrale	beslutningstakere	i		
	 kommunen	og	lokalt	næringsliv	med	hensyn	til	gevinstpotensialet		
	 ved	bruk	av	IKT	og	høykapasitets	bredbåndsnett
-	 Lokalt	prosjekteierskap	og	lokal	prosjektledelse	med	god	innsikt	i		
	 relevante	forhold	for	det	aktuelle	lokalsamfunnet
-	 Tydelige	mål	for	fiberutbyggingen	og	en	plan	for	gevinstrealisering		
	 som	følges	opp


Digitalisering
Marker	ønsker	å	ligge	i	forkant	når	det	gjelder	digitalisering	av	kommunen.	
Dette	er	mulig	fordi	kommunen	er	liten	og	oversiktlig,	og	nyttig	fordi	små	
kommuner	må	være	svært	effektive	for	å	klare	å	levere	de	tjenester	de	er	
pålagt.	Digitalisering	av	kommunen	har	et	stort	effektiviseringspotensiale.	
Samtidig	har	digitalisering	potensiale	til	å	forbedre	de	kommunale	tjenes-
tene	og	gi	en	bedre	kommunikasjonsflyt.	Kommunikasjon	med	innbyggere	
blir	 enklere,	 politiske	 prosesser	 blir	 mer	 transparente	 og	 tilgjengelige.	
Dette	kan	 igjen	gi	økt	tillitt	til	 kommunen,	og	bidra	til	engasjement	hos	
befolkningen.	
Marker	ønsker	å	gjennomføre	sin	digitaliseringsprosess	etter	retningslinjer	
og	anbefalinger	fra	KS,	som	har	dette	som	et	satsningsområde.	I	henhold	
til	KS`s	digitaliseringsstrategi	2013-2016	er	det	spesielt	tre	kommunale	se-
ktorer	som	er	satsningsområder:


-	 Helse	og	velferd	
-	 Oppvekst	og	utdanning	
-	 Plan, bygg	og	geodata


Strøm
Vindkraft	har	vært	et	mye	omdiskutert	tema	i	Marker	og	det	henvises	til	
egne	prosesser	for	storskala	vindkraft.	En	annen	side	av	kraftdiskusjonen	
er	imidlertid	småskala	produksjon	tilknytta	gårdsbruk	og	boliger.	
Småskala	 strømproduksjon	 vil	 bidra	 til	 å	 redusere	 belastningen	 på	
strømnettet	for	øvrig,	og	på	den	måten	frigjøre	kapasitet	til	f.eks.	industri.	
Samtidig	tar	Marker	ansvar	for	nasjonale	og	internasjonale	målsetninger	
ved	å	ta	grep	lokalt.	Småskala	vind-	sol-		og	vannkraft	er	ønsket,	og	kom-
munen	vil	utarbeide	retningslinjer	for	dette	i	bestemmelsene	i	kommune-
planens	arealdel.
Det	er	et	mål	at	Marker	kommune	i	størst	mulig	grad	skal	være	selvforsynt	
med	energi,	for	å	bidra	til	å	nå	nasjonale	og	globale	klimamål.
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Oppsummering kapittel 3
Samferdsel, transport og infrastruktur


slik vil vi ha det slik gjør vi det


unge og eldre uten førerkort skal kunne 
komme seg til aktiviteter og sosiale arenaer 
uten behov for å bli kjørt


jobbe for et bedre kollektivtilbud


legge opp til kompakt bebyggelsesstruktur i hovedsak


lokalisere omsorgsplasser ved møteplasser


utvikle nye boligtyper som alternativ til omsorgsplasser


mangel på infrastruktur skal ikke være 
et hinder for inn�ytting og næringsetablering


forbedre høykapasitets internett- og telefondekning


tilrettelegge for småskala vindkraft


jobbe for å øke kapasiteten på strømtilførsel til bygda


samlokalisere funksjoner med høy besøksfrekvens 


støtte selvgrodde miljøer


mål 1


mål 2


fortsette å bygge ut gang- og sykkelvei
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Kommunen	 har	 utarbeidet	 “Oversikt	 over	 helsetilstand,	 folkehelse	 og	
påvirkningsfaktorer	2014”,	som	 identifiserer	de	største	utfordringene	og	
forlag	til	tiltak.	De	viktigste	 temaene	 fra	denne oversikten	er	 inkludert	 i	
drøftingen	i	dette	kapittelet.		


Folkehelseprofilen	(2014)	for	Marker	peker	på	at	kommunen	til	sammen-
likning	 med	 landsgjennomsnittet	 har	 en	 overrepresentasjon	 av	 hjerte-	
og	karsykdommer,	 samt	psykiske	 lidelser	og	symptomer	med	tilhørende	
legemiddelbruk.	Det	er	lavt	frafall	fra	videregående	skole,	men	også	lavt	
utdanningsnivå	i	befolkningen	og	høy	andel	unge	som	får	sosialhjelp.


Marker	kommunes	folkehelseoversikt	oppsummerer	positive	og	negative	
tendenser	i	kommunen	slik:


Hvordan skiller Marker seg positivt ut:
-	Lavt	antall	arbeidsledige
-	Lavt	antall	enslige	forsørgere
-	Elevene	trives	på	skolen
-	Det	angis	lite	mobbing	på	skolen
-	Det	er	nedgang	i	frafall	på	videregående	skole
-	Et	lavere	antall	personer	har	blitt	behandlet	på	sykehus
-	Et	lavere	antall	pasienter	med	psykisk	lidelse	har	blitt	behandlet	i	sykehus
-Marker	har	lavere	andel	pasienter	med	Kols/astma	behandlet	med	lege-							
		midler
-	Høy	andel	frivillighet
-	MOT	kommune


Hvordan skiller Marker seg negativt ut:
-	En	stor	andel	av	Markers	befolkning	har	grunnskole	som	høyeste	utdan	
			ning
-	En	høyere	andel	av	Markers	befolkning	har	lavere	inntekt	enn	gjennom	
			snittet
-	Marker	har	en	høy	andel	uføretrygdede
-	Marker	har	høy	dødelighet	av	hjerte/karsykdommer,	men	andel	som	be	
		handles	i	sykehus	er	lik	landsgjenomsnitt.
-	En	høyere	andel	pasienter	i	Marker	med	psykisk	lidelse	får	legemidler		
			sett	mot	landsgjennomsnittet


Folkehelseinstituttet	peker	på	viktigheten	av	sosiale	møteplasser	og	mel-
lom-menneskelig	interaksjon	for	god	folkehelse.	Det	er	grunn	til	å	tro	at	
dette	kan	ha	spesielt	stor	effekt	på	psykisk	helse	og	hjerte-	karsykdommer.	
For	 forebygging	 av	 psykiske	 lidelser	 med	 tilhørende	 legemiddelbruk	 vil	
det	legges	opp	til	et	inkluderende	samfunn	med	lav	terskel	for	deltakelse.	
Mulighet	 for	 deltagelse	 på	 arenaer	 som	 gir	 mestringsfølelse,	 oppleves	
meningsfylte	og	gir	verdighet	anses	som	et	viktig	tiltak	i	den	sammenheng.	
Slike	 arenaer	 vil	 være	 sysselsettingstiltak,	 ildsjel-engasjement	 og	 sam-
funnsbygging.	Kan	eldresenteret	og	«aktiv	på	dagtid»	-	brukere	kobles	og	
gi	synergieffekter?	Kan	seniorer	bidra	som	«reserve-nettverk»	for	familier	
som	ikke	har	besteforeldregenerasjonen	tilgjengelig?


4
Oppvekst, levekår og folkehelse
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Møteplasser
Utviklingen	av	uformelle	sosiale	arenaer	har	en	sentral	plass	i	denne	kom-
muneplanen.	Det	er	nærliggende	å	tenke	at	slike	funksjoner	har	potensi-
ale	som	uformelle,	sosiale	arenaer.	Dette	bør	gi	føringer	for	arealdelen	av	
kommuneplanen.


Som	i	distrikter	flest	vil	eldrebølgen	ramme	Marker	hardt.	Dette	fordi	man	
opplever	begrenset	befolkningsvekst	i	kombinasjon	med	en	aldrende	be-
folkning.	I	tillegg	har	man	et	spredt	bebyggelsesmønster,	som	gjør	hjem-
mehjelp	og	tjenestetilbud	krevende.	
I	dette	bildet	vil	det	være	avgjørende	for	Marker	å	komme	frem	til	strat-
egier	og	tiltak	som	i	størst	mulig	grad	bidrar	til	god	folkehelse	–	og	at	den	
aldrende	befolkningen	er	selvhjulpen	lengst	mulig.	Dette	kan	innebære	å	
utvikle	bo-konsepter	som	har	delte	fellesarealer	for	å	stimulere	til	interaks-
jon	og	sosial	omgang.	Videre	vil	grupper	av	eldre	ha	nytte	av	å	ha	gangav-
stand	til	handel	og	sentrumsfunksjoner,	da	dette	bidrar	til	at	man	kommer	
seg	ut	 selv	uten	bilsertifikat.	Disse	bo-konseptene	skal	 ikke	være	sykeh-
jemsplasser,	men	boliger	med	godt	utformede	fellesarealer	og	mulighet	
for	et	enklere	dagligliv.
Kommunen	har	også	overrepresentasjon	av	antall	uføretrygdede,	arbeid-
sledige	og	lavinntektshusholdninger.	Næringsutvikling	med	inkluderende	
arbeidsplasser	vil	kunne	være	et	viktig	tiltak	for	å	bedre	denne	statistik-
ken.	Sosiale	arenaer	og	uformelle	møteplasser	vil	være	sentralt	også	for	
næringsutvikling,	og	dette	påpeker	at	«alt	henger	sammen	med	alt»	i	sam-
funnsplanlegging.	


Sosial ulikhet i helse
Bekjempelse	av	sosial	ulikhet	i	helse	vil	være	et	viktig	mål	for	kommunen.	
Alt	peker	på	at	folkehelse	følger	sosiale	faktorer.	Sosial	ulikhet	reproduser-
er	seg	selv;	er	du	født	i	en	familie	med	sosiale	utfordringer	vil	det	være	stor	
sannsynlighet	for	at	du	selv	og	dine	barn	vil	leve	med sosiale	utfordringer.	
Det	 er	 et	mål	 for	 kommunen	å	«bryte	mønsteret»	 for	 de	dette	gjelder.	
Gjennom	å	være	 liten	og	oversiktlig	har	 kommunen	mulighet	til	 å	 rette	
tiltak	direkte	mot	målgruppa.	


Et	utvidet	skoletilbud	og	fritidstilbud	i	forlengelse	av	skoledagen	være	til-
tak	som	bidrar	til	at	flere	kan	delta,	og	at	barn	kan	delta	i	samme	aktivi-
teter	på	en	nøytral	arena.	Dette	sikrer	 interaksjon	og	deltagelse	 for	alle	
grupper	i	større	grad	enn	om	man	eksempelvis	må	invitere	med	hjem	etter	
skoletid	eller	er	avhengig	av	å	bli	kjørt	til	og	fra	aktiviteter.


Det	vil	være	et	mål	for	kommunen	å	også	senke	terskelen	for	deltagelse	
på	andre	arenaer,	for	eksempel	idrettsklubber.	Dette	kan	gjøres	ved	å	ha	
løsninger	for	salg	av	brukt	idrettsutstyr,	senke	eller	fjerne	kontingenter,	og	
etablere	lavterskel-tilbud.	


Mellommenneskelig	 interaksjon	 og	 et	 inkluderende	 samfunn	 er	 en	 rød	
tråd	i	kommuneplanen,	både	av	hensyn	til	folkehelse,	næringsutvikling,	et	
rikt	kulturliv	og	bærekraft.	


MOT
Marker	er	MOT-kommune,	som	innebærer	at	man	ønsker	å	bevisstgjøre	
og	styrke	ungdoms	mot	–	til	å	leve,	bry	seg	og	si	nei.	MOT-organisasjonen	
samarbeider	med	ca	300	skoler	og	når	ca	65.000	ungdommer	nasjonalt.	
MOT	har	en	helhetlig	modell	for	hvordan	skoler	og	lokalsamfunn	kan	job-
be	sammen	med	ungdom,	som	involverer	både	fritidsarena	og	foreldre.	
MOTs	visjon	er	et	varmere	og	tryggere	samfunn.


MOT-verdier:
•Mot	til	å	leve
•Mot	til	å	bry	seg
•Mot	til	å	si	nei


MOT-prinsipper:
•Jobbe	i	forkant
•Se	hele	mennesket
•Forsterke	det	positive
•Bruke	ansvarlige	kulturbyggere	til		
			å	inkludere	andre
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Nytt	bibliotek	i	Ørje	sentrum	kan	bli	en	nøytral	møteplass	for	befolkninga,	og	være	et	viktig	ledd	i	folkehelsearbeidet	i	kommunen.	
Illustrasjon;	Marker	kommune,	MIR	visuals
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slik vil vi ha det slik gjør vi det


senke terskelen for deltakelse i samfunnet jobbe for et bedre kollektivtilbud


legge opp til kompakt bebyggelsesstruktur med ett tygdepunkt


lokalisere omsorgsplasser ved møteplasser


legge opp til bokollektiv i arealplan og reguleringer


utjavne sosiale forskjeller i helse


sysselsette arbeidsledige og uføre i aktivisering av eldre 


tilby aktiviteter i forlengelsen av skoledagen


bruke nøytrale arenaer som bibliotek


skreddersydde tiltak for den enkelte


mål 1


mål 2


fortsette å bygge ut gang- og sykkelvei


lage boliger som bidrar til bedre helse og
mulighet for å bo hjemme lengre for eldre


mål 3


kommunen gjør strategiske oppkjøp av tomter


kommunen engasjerer seg i eiedomsutvikling


Oppsummering kapittel 4
Oppvekst, levekår og folkehelse
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Bærekraftbegrepet	er	satt	sammen	av	tre	elementer;	økonomisk,	økologisk	
og	sosial	bærekraft.	Alle	tre	er	relevante	for	bærekraftdiskusjon	i	Marker.
Markers	utfordring	i	forhold	til	bærekraft	kan	muligens	oppsummeres	slik:


-	 Det	blir	utfordrende	å	opprettholde	et	sosialt	bærekraftig	
	 samfunn	hvis	flere	begynner	å	pendle,	fordi	de	vil	ha	mindre	
	 tid	til	lokalt	engasjement	og	føle	tilhørlighet	til	flere	steder	enn		
	 Marker.
-	 Det	blir	krevende	å	opprettholde	et	økologisk	bærekraftig	samfunn	
	 hvis	flere	begynner	å	pendle,	fordi	privatbilismen	vil	øke.	
	 Økt	privatbilisme	gjør	ofte	utslag	i	mer	utstrakt	arealbruk,	som	
	 igjen	bidfrar	til	økt	privatbilisme,	og	slik	går	spiralen.
-	 For	å	være	økonomisk	bærekraftig	bør	Marker	ha	et	lokalt	
	 næringsliv	som	bidrar	med	skatteinntekter	og	lokal	utvikling.


Følger	man	denne	argumentasjonen,	vil	det	være	avgjørende	for	Marker	
å	prioritere	lokal	næringsutvikling	høyt	i	tiden	fremover.	(Ref.	kapittel	1)


Mye	av	boligbygginga	har	de	senere	åra	bestått	av	eneboliger	med	en	rela-
tivt	lav	arealutnyttelse.	Denne	kommuneplanen	legger	opp	til	å	balansere	
satsningen	på	eneboligbygging	med	bygging	av	leiligheter	i	Ørje	sentrum.	
Å	satse	på	utviklingen	av	et	levende	bygdesenter	blir	hovedstrategi	for	å	
være	attraktiv	for	tilflyttere.	Et	levende	bygdesenter	krever	et	høyt	aktivi-
tetsnivå	i	senteret,	og	dette	krever	igjen	en	kompakt	bebyggelsesstruktur.	
En	kompakt	bebyggelsesstruktur	er	også	en	bærekraftig	bebyggelsesstruk-
tur,	da	den	legger	opp	til	mindre	transportbehov	og	mindre	utbygging	av	
infrastruktur.
Kommunen	 skal	 utfordre	 seg	 selv	 til	 å	 redusere	 andelen	 individuell	 bi-
lisme.	Samtidig	skal	man	være	klar	over	at	gitt	kommunens	lokalisering	er	
potensialet	for	reduksjon	begrenset.	Den	transportøkonomiske	modellen	
for	arealbruk	som	ligger	til	grunn	for	Fylkesplanen	vil	ha	mindre	effekt	 i	


Marker	enn	i	tettere	bygde	områder,	da	pendling	alltid	vil	være	en	viktig	
komponent	i	sysselsettingen	i	Marker.	Løsninger	for	kollektiv	transport	og	
samkjøring	vil	kunne	ha	effekt	for	å	redusere	privatbilisme.	Løsninger	kan	
innebære:
-	 Oppsamlingsplasser/utfartsparkering
-	 Bedre	kollektivtilbud	til	pendledestinasjonene
-	 Teknologiske	plattformer	for	planlegging	av	samkjøring
-	 Kontorfelleskap	for	pendlere	som	muliggjør	“hjemmekontor”
Potensialet	for	kollektivtransport	til	de	store	arbeidsgiverne	i	regionen	skal	
vurderes.	Arealutnyttelsen	i	nye	utbyggingsområder	skal	være	høyere	enn	
dagens,	uten	at	dette	går	på	bekostning	av	kommunens	bo-attraktivitet.
Naturmangfoldet	skal	ivaretas	gjennom	å	bygge	konsentrert	og	gjennom	
å	 sikre	 de	mest	 verdifulle	 naturområdene,	 hovedsakelig	 gjennom	 kom-
muneplanens	arealdel.


Miljøsertifisering
Marker	kommune	har	satset	på	miljø	i	lang	tid,	gjennom	enøk-tiltak	på	ko-
munal	bygningsmasse,	ladestasjoner	for	elbiler	og	gjennom	å	høste	varme	
fra	 vassdraget.	 Kommunen	 skal	 satse	 videre	 på	 dette	 gjennom	 svane-
merke-ambisjoner	for	kommunale	nybygg	og	gjernnom	miljøsertifisering	
av	kommunens	virksomheter.


Bærekraftig bebyggelse
Det	er	økende	bevissthet	rundt	forbruksmønster	blant	unge.	Flere	søker	
seg	 til	 alternative	 livsstiler	 og	 alternative	 forbruksmønstre	med	mindre	
økologisk	fotavtrykk.	Dette	har	resultert	 i	et	økende	antall	bo-konsepter	
som	legger	vekt	på	bærekraftig	boligbygging	i	kombinasjon	med	høy	grad	
av	 selvberging	gjennom	småskala	matproduksjon.	Det	er	grunn	til	 å	 tro	
at	Marker	kan	markere	 seg	 i	dette	markedet,	gjennom	å	 ligge	 i	«riktig»	
avstand	til	Oslo,	ha	tilgang	på	areal	og	rimelige	tomter.		Marker	kommune	
bør,	gjennom	arbeidet	med	kommuneplanens	arealdel,	definere	områder	
og	retningslinjer	for	småbruk	og	kollektivbruk.	


5
Bærekraftig utvikling
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Oppsummering kapittel 5
Bærekraftig utvikling


slik vil vi ha det slik gjør vi det


Marker skal ha et betydelig 
lokalt arbeidsmarked kommunen skal jobbe med næringsutvikling i basisnæringene


fortsette med miljøtiltak som ladestasjoner og enøk-tiltak


begrense behovet for individuell transport tilby aktiviteter i forlengelsen av skoledagen


digitale løsninger for samkjøring og kollektivtra�kk


mål 1


mål 2


kommunen skal ta miljøansvar i egen virksomhet
mål 3


miljøserti�sering av kommunale virksomheter


svanemerke-ambisjoner for nye kommunale bygg


kompakt bebyggelsesstruktur og gode gang- og sykkelveier
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Følgende tema fra samfunnsdelen vil være styrende for arealstrategien:


•	 Å	legge	opp	til	en	boligsammensetning	og	bebyggelsesstruktur	som	tilrettelegger	for	et	godt	liv	for	en	aldrende	befolkning


•	 Å	tilrettelegge	for	stedsbunden	næring	gjennom	arealpolitikk


•	 Å	legge	til	rette	for	et	levende	lokalsamfunn	med	nyskapingsevne,	verdiskaping,	kulturelt	mangfold,	frivillig	innsats,	like	muligheter	for		 	 	
	 alle	og	fravær	av	diskriminering.


•	 Å	legge	til	rette	for	utviklinga	av	et	godt	lokalsenter,	attraktive	sentralt	beliggende	boliger	med	tilgjengelige	fellesarealer	og	møteplasser,	og	god	dialog		
	 med	næringsvirksomheter,	utbyggere	og	innbyggere.


•	 Å	stimulere	til	sosial	interaksjon	mellom	innbyggere,	næringsliv,	offentligheten	og	besøkende	ved	å	tilrettelegge	for	nærhet	og	tilfeldige	møter	mellom		
	 funksjoner	og	tilbud.


•	 Kommunen	vil	ta	en	aktiv	rolle	for	å	utvikle	mer	varierte	boligtyper	enn	man	kan	tilby	i	dag.


•	 Hovedstrategi	er	tettstedsutvikling,	men	fortsatt	åpent	for	områder	definert	for	spredt	boligbygging	slik	det	framkommer	i	Fylkesplan		for	Østfold.	
	 Kan	klyngetun	være	en	bebyggelsestypologi	som	er	verdt	å	utforske?


•	 Bebyggelse	med	henvendelse	mot	vassdrag;	liberalt	i	avgrensede	områder,	under	klare	forutsetninger,	og	mindre	liberalt	for	øvrig.


•	 Områder	med	god	kapasitet	mht	VA	og	tilgang	til	gang-	og	sykkelveinett	prioriteres	som	byggeområder


6
Arealstrategi
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Motor for sentrumsutvikling
Det	kan	være	hensiktsmessig	å	velge	seg	ett	prosjekt	å	konsentrere	seg	
om,	for	å	styre	bygdesenterutviklinga	i	ønsket	retning.	Det	er	naturlig	at	
dette	er	et	prosjekt	det	er	bred	oppslutning	om,	som	man	kan	kanalisere	
innsatsen	mot,	og	som	kan	fungere	som	katalysator	for	andre	prosjekter.	
I	Markers	tilfelle	bør	dette	være	å	bygge	nytt	bibliotek	og	torg	ved	dagens	
busstorg.


Bebyggelsesstruktur
Marker	har	 et	 tydelig	 definert	 og	 velfungerende	bygdesenter.	Ørje	 sen-
trum	har,	til	tross	for	å	være	senter	i	en	liten	kommune,	urbane	kvaliteter.	
Samlokalisering	 av	 viktige	 samfunnsfunksjoner	 som	 skole,	 rådhus,	 bibli-
otek,	idrettshall,	detaljhandel	og	serveringssteder	har	vært	avgjørende	for	
å	oppnå	dette.	Dette	er	en	 tradisjon	man	skal	 fortsette	med	 i	Marker.	 I	
tillegg	 vil	 det	 være	viktig	å	bygge	flere	boliger	 sentralt	 i	Ørje,	 i	 form	av	
leiligheter	og	bo-kollektiv.
Eneboligbyggingen	har	i	hovedsak	fordelt	seg	på	tre	“grener”:


-	Lihammeren
-	Mosebyneset
-	Krokstad/Åstoppen/Torpåsen


Med	unntak	av	Lihammeren	ligger	disse	boligområdene	tett	på	Ørje	sen-
trum,	 og	 fremtidig	 eneboligbygging	 bør	 skje	 som	 utfylling	 og	 utvidelse	
av	disse	feltene.	Det	vil	være	et	mål	på	lang	sikt	å	binde	boligområdene	
sammen	slik	at	interntransport	innenfor	boligområder	kan	foregå	på	gang/
sykkelveier	og	på	veier	av	en karaker	som	legger	opp	til	lav	fart	og	blandet	
trafikk.


Fritidsbebyggelse
Marker	er	en	populær	hyttekommune,	og	opplever	pågang	på	dette	områ-
det.	Hyttemarkedet	representerer	et	stort	økonomisk	potensiale	for	kom-
munen	så	vel	 som	 lokale	utviklere,	entreprenører	og	handelsstand.	Det	
bidrar	også	til	økt	aktivitet	i	kommunesenteret.	I	tillegg	bidrar	hyttebefolk-
ningen	med	positiv	omdømmebygging	og fungerer	som	ambassadører	for	
Marker	 i	 sine	hjemkommuner.	Marker	ønsker	 seg	mer	hyttebebyggelse.	


Tilknytning	til	vassdraget	ansees	som	avgjørende	for	at	hyttebebyggelsen	
skal	være	attraktiv	nok	til	å	tiltrekke	seg	de	utviklerne	og	kjøperne	som	er	
kvalitetsbevisste.	Marker	kommune	ønsker	derfor	å	se	på	muligheten	for	
å	komme	frem	til	mulige	utbyggingsområder	gjennom	kommuneplanens	
arealdel.


Prinsipper for utbygging i naturområder
Grunnleggende	 sett	 mener	 Marker	 kommune	 det	 er	 hensiktsmessig	 å	
være	 liberal	på	utbygging	 i	de	områdene	som	allerede	er	“tatt	hull	på”,	
og	å	være	mer	restriktiv	i	områder	som	er	mindre	berørt.	Basert	på	dette	
prinsippet	ønsker	Marker	kommune	å	føre	en	liberal	sstrandsone-	og	ut-
byggingspolitikk	rundt	Krokstadtjernet	og	Helgetjern,	mens	man	til	gjeng-
jeld	ønsker	å	være	mer	restriktiv	nordover	og	sydover	i	vassdraget.


Scenarier
I	henhold	til	planprogram	for	denne	kommuneplanen	skal	det	utarbeides	
scenarier	 for	utviklingen	av	Marker.	 I	 høringsperioden	 for	planprogram-
met	kom	det	 innspill	 fra	Fylkesmannen	 i	Østfold	om	at	disse	scenariene	
burde	drøfte	kommunereform	og	hvilke	kommuner	Marker	vil	henvende	
seg	til	i	dette	arbeidet.	Arbeidet	med	kommunereform	foregår	nå	som	en	
egen	prosess	i	regi	av	Fylkesmannen.	Scenario-arbeidet	er	i	sin	helhet	fly-
ttet	over	til	denne	prosessen.
Denne	kommuneplanen	er	relevant	uavhengig	av	valg	av	utviklingsretning,	
da	den	i	hovedsak	legger	vekt	på	utviklingen	av	Marker	som	lokalsamfunn,	
og	 i	 mindre	 grad	 drøfter	 kommunens	 organisasjonsform.	 Skulle	 det	 gå	
mot	kommunesammenslåing	anbefales	det	at	denne	planen	fungerer	som	
Kommunedelplan.


Veien videre
Kommunen	vil	ha	høringsfrist	1.	mai	på	kommuneplanens	samfunnsdel.	
Det	er	gjennomført	ungdomsmøte	i	planprosessen.	Folkemøte	skal	gjen-
nomføres	i	høringsperioden.	
Kommuneplanens	arealdel	er	påbegynt,	og	det	tas	sikte	på	å	vedta	denne	
før	kommunevalget	høsten	2015.
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