
 

Til berørte grunneiere, naboer, myndigheter og andre 

 

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn og høring av forslag til 

planprogram for detaljregulering av Bommen, Marker kommune  

 

I henhold til plan og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for 

Bommen, gnr./bnr. 91 bnr. 16, 23, 113 samt deler av eiendommene gbnr. 86/9, del av Lilleveien og 

deler av Ørjeelva. Hovedhensikten med planarbeidet er å regulere Marker Idrettspark, et kommunalt 

renseanlegg og tilrettelegge for en ny barnehage med opptil 5 avdelinger. Det skal tas hensyn til 

eksisterende stier, teknisk infrastruktur og vegetasjon. Arealet på ca. 103 000 m2 er ikke tidligere 

regulert. Planområdets avgrensning er vist i vedlegg 1. Ny eiendomsgrense mot boligeiendommene 

gnr. 91 bnr. 9, 32 og 87 vil bli oppdatert og inngå i et framtidig planforslag. 

 

Bakgrunnen for reguleringen er at formannskapet i Marker kommune har vedtatt å bygge ny 

kommunal barnehage i Ørje, og arealet på Bommen har pekt seg ut som best egnet av flere vurderte 

alternativer.  

 

Formål barnehage er i strid med overordnet arealplan. I hht. forskrift om konsekvensutredninger, 

legges derfor forslag til planprogram for detaljreguleringen ut på høring og offentlig ettersyn, jf. plan- 

og bygningsloven §12-9. Forslag til planprogram ligger i nettsak på www.marker.kommune.no . 

Hensikten med planprogrammet er å sikre tilstrekkelig utredning av planforslagets konsekvenser for 

miljø og samfunn, og planprogrammet gir mer informasjon om dagens situasjon og planlagt 

regulering. De antatte formålene i en framtidig reguleringsplan og innholdet i hver av dem er 

beskrevet i planprogrammet. Blant viktige temaer å utrede er landskap, trafikk, sentrums- og 

tettstedsutvikling, naturmangfold og flom/grunnvann/grunnforhold.  

 

Det tas sikte på å legge fram et planforslag til politisk behandling i Marker kommune i juni eller 

august 2018, med påfølgende offentlig ettersyn og høring. Berørte parter vil bli tilskrevet om høring 

av planforslag og får mulighet til å uttale seg. Etter høringen skal et revidert planforslag opp til 

endelig godkjenning i kommunen.  

 

Berørte parter kan komme med skriftlige innspill til Marker kommune, pb. 114, 1871 Ørje eller 

post@marker.kommune.no innen 30.april, 2018. Spørsmål kan rettes per telefon til Marker 

kommune v/Ann-Mari Nylund telefon 93038757 eller til Natur, Plan og Utvikling telefon 93287255.  

 

 
Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Vedlegg 1: Planområdet for detaljregulering Bommen 
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