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1. Bakgrunn 
1.1 Innledning 
Marker kommune vedtok i kommunestyrets vedtak av 28.03.2017 at det skal bygges ny 
kommunal barnehage i Ørje sentrum. Det ble samtidig vedtatt at endelig valg av tomt skulle 
foretas mai samme år. De ulike tomtealternativene ble presentert for utvalg og 
kommunestyret, og kommunestyret fattet deretter vedtak i sak 17/038 den 13.06.2017 at 
lokalisering av ny barnehage med opptil fem avdelinger skal skje på tomten/området ved 
Marker Idrettspark.   
 
Marker kommune har i dag fire barnehager: 

- Grimsby barnehage er kommunal, har tre avdelinger og holder til i en tidligere 
grendeskole 3 - 4 km nord for Ørje sentrum.  

- Tussilago er en fire-avdelings privat barnehage i sentrum av Ørje. 
- Annen etasje er en kristen, privat en-avdelings barnehage i sentrum av Ørje.  
- Øymark barnehage er en kristen, privat en-avdelings barnehage ca. 7 km fra Ørje 

 
Kommunen har opplevd økende etterspørsel etter barnehageplasser i sentrum av Ørje. Ved 
bruk av barnehager utenfor sentrum blir brukerne bilavhengig for henting og bringing av 
barn. Det er ikke alle som har bil, og det er også ønske om bygningsmasse som er mer 
tilpasset moderne krav til pedagogiske og funksjonelle løsninger inne og ute, jf. Rammeplan 
for barnehager som trådde i kraft 01.08.2017. Det var med dette som bakgrunn at 
kommunestyret vedtok at Grimsby skal erstattes av en ny barnehage i Ørje sentrum.  
 
Lokaliseringen av en ny barnehage ble vurdert ut fra ulike egenskaper for egnethet, og de 
viktigste kriteriene var konflikter med andre, støy og trafikk, adkomst, klimatiske forhold, 
tjenestetilbud, størrelse av tilgjengelig areal for bygningsmasse, utearealer samt 
parkeringsmuligheter. Et arkitektfirma ble leid inn til å gjøre en vurdering av ulike 
alternativer, og i møte 13.06.2017 i kommunestyret ble følgende alternativer lagt fram: 

- Området Torpmoen ved tennisbanen 
- Området Marker tannklinikk/grusbanen ved Marker skole 
- Området i bakken vis a vis parkering for Marker idrettspark på Bommen.  

Kommunestyret gikk inn for arealet ved idrettsparken på Bommen. I saksframlegget heter 
det at det valgte alternativet er best ut fra adkomst, få/ingen brukerkonflikter, god 
romslighet og spennende utearealer, mulighet for sambruk av parkeringsareal med 
idrettsanlegget, sentrumsnær beliggenhet, og en styrking av standard for idrettsaktivitetene 
i området.  
 
Utbygging av barnehage krever etter plan- og bygningsloven og Kommunedelplan for Ørje, 
2007-2019 regulering av området. Marker kommune som utbygger og planmyndighet ønsket 
at idrettsparken og renseanlegget og noe tilhørende infrastruktur skal være med i 
planområdet. Siden deler av reguleringen er i strid med gjeldende kommunedelplan for Ørje, 
må et forslag til detaljregulering konsekvensutredes, jf. Forskrift om konsekvensutredning. 
Planarbeidet skal derfor følge planprogram for detaljregulering for Bommen, vedtatt av 
kommunestyret i Marker i møte 12.06.2018.  
Planområdet omfatter et kommunalt renseanlegg, Marker idrettspark, Idrettsparkveien, 
arealer ned mot Ørjeelva, det nye arealet for barnehage og deler av Ørjeelva og Lilleveien.  
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Eiendommene som omfattes av reguleringen, er i hovedsak gnr. 91 bnr. 16, 23 og 113.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det varslede planområdet for 
detaljregulering Bommen  
er avgrenset med svart strek. 
 

 
 

2. Rammer og føringer 
2.1 Nasjonale lover, forskrifter og retningslinjer 
De viktigste nasjonale føringene finnes i: 

- Plan- og bygningsloven 

- Naturmangfoldloven 

- Kulturminneloven 

- Vannressursloven 

- Vannforskriften 

- Barnehageloven 

- Forurensningsloven med tilhørende forskrifter 

- Forskrift om konsekvensutredninger  

- Kart- og planforskriften 

 
Andre viktige føringer er: 
- Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB 2017) 

- Veiledningsnotat – Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner 

(kommentarutgave), datert 14.01.2016 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
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- Håndbok N100 Veg- og gateutforming 

- Nasjonal gåstrategi 

- Nasjonal sykkelstrategi 

- Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2016 

- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 

- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

- Rammeplan for barnehagen, ikrafttredelsesdato 01.08.2017 

- Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven/ RPR for barn og unge 

- Statlig planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene (Klima og 

Miljødepartementet, 04.09.2009) 

 

2.2 Regionale føringer 
Fylkesplan Østfold mot 2050, vedtatt 26.02.2009, fikk forlenget planperiode 2012-2015 
vedtatt 25.10.2012. Fylkesplanen trekker langsiktige grenser i Østfold for by- og 
tettstedsområder og omlandet. Linjene fastsetter grense for framtidig by- og 
tettstedsutvikling. Det aktuelle arealet for ny barnehage i Ørje er tilgrensende den fastsatte 
grensa for Ørje, men planområdet i nord er innenfor den fastsatte grensa. Den eksisterende 
idrettsparken er utenfor, men ingen av arealene inngår på dyrket mark. Det er mulighet for å 
endre grensene iflg. fylkesplanen:  

«De ytre grensene som er satt i første etappe kan bare endres dersom det ikke går 
utover dyrket mark, og dersom minst like store arealer tas ut av planen et annet sted i 
regionen» (s. 29).  

 

  
Utsnitt fra arealstrategi Indre Østfold satt i Fylkesplan Østfold mot 2050. Utsnittet viser 
langsiktig grense (grønn strek) for framtidig tettbebyggelse for Ørje. Planområdets 
beliggenhet er markert med rød strek.  
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2.3 Lokale føringer 
Kommuneplanens samfunnsdel for Marker 2016-2028, vedtatt 15.12.2015, bygger videre på 
planstrategien beskrevet i RAM 2012-2016, der de overordnede målene er økt bosetting, 
gode opplevelser og næringsutvikling i Rømskog, Aremark og Marker. Kommuneplanens 
samfunnsdel har følgende overordnede mål for Markers samfunnsutvikling: 

- Fornøyde innbyggere 
- Opprettholde vårt lokalsamfunn 
- Utnytte vårt potensiale 

 
Det fremgår av samfunnsdelens arealstrategi at det vil være viktig å bygge flere boliger 
sentralt i Ørje, i form av leiligheter og bokollektiv.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel er retningsgivende for videre utvikling i motsetning til 
kommuneplanens/kommunedelplanens arealdel bestemmelser og plankart som er juridisk 
bindende. 
 
Kommunedelplan for Ørje, 2007-2019, vedtatt 18.12.2007, omfatter først og fremst plankart 
og bestemmelser som er juridisk bindende for utbygging i Ørje. I kommunedelplanen er det i 
planområdet avsatt arealer til formålene: Friområde, offentlig formål, småbåthavn, veier og 
Landbruk-, natur- og friluftsområde. Som nevnt i kapittel 1 medfører den aktuelle 
reguleringen til barnehage at det må utarbeides planprogram for planarbeidet og 
konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I kommunedelplan for 
Ørje 2007-2019 inngår 
planområdet i 
formålene Landbruk-, 
natur- og 
friluftsområde, 
friområde, offentlig 
formål, småbåthavn, 
m.m. Området kalles 
lokalt for «Bommen». 

 

 
Utsnitt fra plandatabasen for Indre Østfold viser at det ikke er tilgrensende reguleringsplaner 
til planområdet, og planområdet er uregulert.  
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Utsnitt fra det aktuelle planområdet og nære omgivelser fra reguleringsdatabasen for Indre Østfold, 
www.indrekart.no . 

 

3. Planprosess og medvirkning 
 

3.1 Planprosessen  
Planarbeidet ble varslet i brev til naboer med eiendom tilgrensende planområdet, berørte 
myndigheter og grunneiere. Samtidig ble forslag til planprogram lagt ut på høring og 
offentlig ettersyn 12.03.2018, og kunngjøring stod i Smaalenenes Avis den 15.03.2018. Frist 
for innspill og uttalelse var 30.04.2018. Det ble samtidig kunngjort i annonse i Smaalenenes 
Avis og på Marker kommunes nettside. Det kom inn ti innspill og uttalelser, og de er 
oppsummert og kommentert i planbeskrivelsens vedlegg 1.  
 
Etter revidering av planprogrammet ble det lagt fram for plan- og miljøutvalget og 
kommunestyret i Marker kommune. Revidert planprogram ble egengodkjent i 
kommunestyrets møte 12.06.2018.  
 
Kommunen har i prosessen hatt møte med barnehageansatte og arkitektgruppe for å 
utarbeide skisseprosjekt og ha kontakt med de framtidige brukerne av barnehagen. Det har 
blitt arrangert workshop der planfremmer også har presentert deler av planforslaget og fått 
innspill på det.  
 
Planforslaget var ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 07.11.-28.12.2018. Det kom 
ni uttalelser, og de er gjengitt og kommentert i eget vedlegg.  
 

http://www.indrekart.no/
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4. Beskrivelse av planområdet 
4.1 Eiendomsforhold og beliggenhet 
Planområdet ligger 108-134 m.o.h. inntil Ørjeelva sørvest for Ørje sentrum. Det ligger 5-8 
høydemetre lavere enn boligbebyggelsen i nord og øst samt fv. 21. Adkomst er via Lilleveien 
som går mellom Storgata i kjernesentrum og fv. 21 syd for boligbebyggelsen i Ørje. Fra 
Lilleveien går veien Idrettsparkveien i planområdet.  
 

 
Planområdet har ulike funksjoner innen idrett, mosjon, renseanlegg, teknisk infrastruktur og 
grønnstruktur.  
 

Rense-
anlegg 

Gangbru 

Utendørs  
 
idretts- 
 
stadion 

Idretts- 
 

bane - 
grus 

Parke
-ring 

Tri-
bune 

Klubb
-hus 

Skog 

Skog 

Turveg 

Skog 
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Planområdets størrelse er 104 025,258 m2. Det omfatter de kommunale eiendommene gnr. 
91 bnr. 16, 23 og 113 samt en mindre del av den private eiendommen gnr. 86 bnr. 9 og den 
kommunale veien Lilleveien. Det omfatter også deler av Ørjeelva tilgrensende eiendommene 
gnr. 91 bnr. 16, 23 og 113. Et lite areal er tatt med på eiendom gnr. 86 bnr. 9 for å få med 
hele gangbrua over Ørjeelva. 
 

4.2 Bebyggelse og anlegg 

4.2.1 Avløpsanlegg 
Innenfor planområdet er det i dag et kommunalt renseanlegg for avløp for store deler av 
Ørjes befolkning. Det eksisterende renseanlegget i planområdet ble bygd i 1975. Anlegget er 
et såkalt etterfellingsanlegg med bruk av biologisk-kjemisk metode. Det har i takt med tiden 
blitt modernisert og økt i kapasitet. Det er et relativt moderne renseanlegg med moderne 
styringssystem. Anlegget er dimensjonert for en organisk belastning tilsvarende 2000 p.e. 
(personekvivalenter). Tilknytningen i dag er 1850 p.e. inkl. industri, iflg. 
www.marker.kommune.no .  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avløpsanlegget nord i planområdet.  

4.2.2 Idrettsanlegg 
Hovedfunksjonen ved siden av renseanlegget i planområdet, er idrettsanlegget med 
idrettsstadion med fotballbane med gressdekke og rundt den er det løpebane med utvendig 
driftsvei. Utenfor dette arealet er det satt opp ulike fotballmål for aktiviteter utenfor 
banene. Sør for denne er det idrettsbane i grus. Øst for idrettsstadion er et klubbhus med 
dusjer, møterom og kjøkken, og nord for klubbhuset er det en tribune i friluft.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkeringsarealet til idrettsanlegget.   

http://www.marker.kommune.no/
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Det er ikke konkrete planer om utvidelse eller endringer i idrettsanlegget.  
 
Et planert areal med grusdekke øst for klubbhuset er brukt som parkeringsareal. Sør for 
grusbanen er det gangbru i tre over Ørjeelva. I sørvest er det en mindre redskapsbu for 
idrettsanlegget.  
 

 
Idrettsstadion sett fra sør mot boligbebyggelsen i Elveveien.  

 

4.2.3 Strømforsyning 
Det er i alt tre føringer for høyspent i luft i planområdets nordlige del. De har knutepunkt 
ved renseanlegget. Det er to nettstasjoner nord i planområdet, W0074 i en høyspentmast og 
W0129 frittstående nær krysset mellom Elveveien og Idrettsparkveien. Kapasiteten på 
nettstasjonene W0074 og W0129 er hhv. 130 kW eller 250-300 Ampere og 230 kW eller > 
200 Ampere. Det er tilkoblingspunkter til begge.  
 

4.2.4 Annet 
Det er en gangbru i tre over Ørjeelva som er mye brukt. Gangbrua har forbindelse fra dagens 
stikkvei fra Idrettsparkveien ned til elva, og på vestsiden av elva går den over i sti.  
Det er sti fra avkjøring fra Lilleveien i sørøst langs grense mot eiendom gnr. 91 bnr. 1 og elv 
til gangbrua.  
 

  
Grusbanen i sør med deler av det planlagte arealet for barnehage samt boligbebyggelse og 
beitearealer i bakgrunnen (t.v.). Sti nord i planområdet med forbindelse Lilleveien-Elveveien (t.h.) 
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Det er et fåtall brygger som spredte enkeltbrygger. Det er en i sør i dårlig forfatning, og det 
er ca. fem omtrent midt på elvestrekningen i planområdet på østsiden av Ørjeelva.  
 
Sør for planområdet er det en landbrukseiendom med beitearealer og noe skog mot 
planområdet. Øst for planområdet er det boligbebyggelse i Ørje.  
 

4.3 Trafikk  
Lilleveien er adkomstvei fra ulike kanter, og den går mellom fv. 21 helt i utkanten av Ørje i 
sør og ender opp i Storgata, en gate i sentrumskjernen som går parallelt med E18. Fra 
Lilleveien fører Idrettsparkveien inn i planområdet. Gata Elveveien går fra Idrettsparkveien 
nord i planområdet med forbindelse til Lilleveien, men det er ikke tillatt å kjøre der med 
lastebil annet enn for renovasjon. Elveveien er adkomstvei for boliger på vestsiden av 
Lilleveien mot Haldenvassdraget.  
 

Det foreligger ikke statistikk for 
trafikkmengde på Lilleveien, Idrettsparkveien 
og Elveveien. Det er ikke grunn til å tro at 
Idrettsparkveien har en årlig døgntrafikk 
(ÅDT) særlig over 100, og trafikkmengden er 
spesielt lav vinterstid.  
 
 
 
 Idrettsparkveien sett fra nedkjøring fra Lilleveien.   

 
 
Langs veiene er det ikke fortau eller gang- og sykkelveg. På Lilleveien er det fartsdumper og 
markert med skilt fartsgrense 30 km/t. De to andre veiene føres ut fra Lilleveien, og det er ut 
fra terreng, kjørebanebredde og oversikt ikke naturlig å kjøre særlig fortere enn 40 km/t.  
 

  
Lilleveien med avkjørsel til Idrettsparkveien.              Dagens krysningspunkt mellom Idrettsparkvn.og  
                                                                                               stikkvei vestover.  

Kjørebanebreddene er som følger: 
- Lilleveien variert fra 5,0-6,0 meter 
- Idrettsparkveien 4,5 meter 
- Elveveien 4,0-4,5 meter 
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4.4 Barn, unge, idrett og friluftsliv 
Planområdet har med idrettsbanene høy verdi lokalt for idrett, og det supplerer fotballbane 
og -hall i tilknytning til skole i kjernesentrum. For barn og unge er dette et tilbud blant flere 
som dekker behovet for fysisk mosjon og trening. Det tilbyr også treningsmuligheter og en 
konkurransearena for voksne.  
 
Klubbhuset drives av Ørje IL, og det er et viktig samlingspunkt for idrettslaget.  
 

 
Idrettsanlegget har et parkmessig preg med store lauvtrær og gressplener. Sett fra sørøst mot nord. 

 
Gangbrua fører til en lysløype for turgåere som ender opp ved Damholtveien lenger opp i 
åsen i vest der det er utfartsparkering og startsted for mange stier og skiløyper inn i Fjella-
området / Ørjemarka. Slik sett er gangbrua og passasjen gjennom planområdet til gangbrua 
svært viktig for lokalbefolkningen mht. friluftsliv, rekreasjon og folkehelse. Det er også 
mulighet for en rundtur Ørje sentrum – Bommen – gangbrua – lysløype - fortau langs 
Damholtveien – Ørje sentrum. Lysløypa og gangbrua er også en snarvei for barn, unge og 
andre mellom boligområdene på Lihammeren sørvest i Ørje og store deler av det øvrige 
Ørje.  
 
Det er også en hyppig brukt sti mellom Lilleveien og Elveveien i nord, og det mellom 
Lilleveien og Idrettsparkveien i sør.  
 
Planområdet er ikke universelt utformet. HC-brukere har en viss mulighet til å rulle i 
planområdet, men hellingen ned til klubbhuset er noe bratt. Tribunen har ikke universell 
utforming.   
 

4.5 Landskap og grønnstruktur 
Terrengforskjell i planområdet er 108-134 m.o.h., og de høyeste partiene er i øst med 
omtrent helling omtrent 1:3.  
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Ørjeelva er på ca. kote 108, og idrettsstadion ligger ca. 111 m.o.h. Omtrent halvparten av 
arealet er på kote 111. Begge idrettsbanene og arealet nord for disse danner et relativt stort, 
flatt areal i planområdet. Øst for den sørlige idrettsbanen heller det ganske jevnt oppover til 
Lilleveien som ligger ca. 134 m.o.h. i planområdet.  
 
Planområdet ligger som et delvis utbygd område i dag med spredte belter med grønn 
naturlig vegetasjon av ulike vegetasjonstyper og artssamfunn og ulike landskapselementer 
som vann, skog, strandsone, belter med lauvtrær og grønne flater i form av idrettsanlegg. På 
vestsiden av elva er det mye skog i brattere helling. Planområdet ligger i et landskapsrom der 
elva er laveste punkt i terrenget, og det heller nedover fra både øst og vest. Elva er en 
vannstreng i tilnærmet nord-sør-retning selv om elva renner i svinger sørover.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vika med det største arealet 
naturtypen evjer, bukter og 
viker. Rik blandingsskog fra vika 
og nordover langs elva.  

 
Et belte langs Ørjeelva er trevegetasjon med svartor, bjørk og selje, og i elva er det 
våtmarksvegetasjon i overgang elv-landareal.  
 
Arealene i sørøst er skog som har blitt hogd, og det er i dag i hovedsak ungskog og noe 
fleraldret skog. Det har der tidligere gått beitedyr som tilhører naboeiendom i sør. 
Skogboniteten, dvs. markas treproduksjonsevne, er høy eller svært høy, men det er ikke 
dyrkbar jord (NIBIO).  
 

  
Klubbhuset og tribune er omrammet av lauvtrær med runde linjer og former (t.v). Rundt 
idrettsanlegget er det lauvtrær mot elva og brattere skogkledd forhøyning vest for elva (t.h.).  
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Et belte mellom idrettsstadion og Idrettsparkveien består av lauvtrevegetasjon på noe fuktig 
mark. Det er spredte trær på arealene øst for Idrettsparkveien opp mot boligbebyggelsen og 
Lilleveien.   
 

 
Areal for ny barnehage i forgrunnen, sørligste banen og gangbrua over i bakgrunnen. Høydedraget 
vest for Ørjeelva danner horisonten.  

 
Vest for Ørjeelva er det i relativt bratt helling mot elva i all hovedsak skog med furu, gran og 
lauvtrær. Totalt sett er det lite innsyn til planområdet på grunn av landskapsformene der 
planområdet ligger vesentlig lavere enn annen bebyggelse og omgitt av skog i bratt terreng i 
vest og en del av en sving i en meandrerende elv. Det er skogsvegetasjon vest for det ca. 30 
meter brede elveløpet både nord og sør for planområdet. Planområdet er derfor i stor grad i 
bunnen av et ganske lukket landskapsrom.  
 
Ørjeelva er en del av hovedelv i Haldenvassdraget, et vernet vassdrag der Forskrift om 
rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag gjelder. I henhold til de samme 
retningslinjene gjelder vernet vassdragsbeltet med 100 meter fra elv, større bekker, tjern og 
innsjøer som inngår i vassdragets nedbørsfelt. Det gjelder også for andre områder som 
inngår i nedbørsfeltet der det er faglige elementer som har betydning for vassdragets 
verneverdi. Planområdet har verdi for naturmangfold, se kapittel 4.6. I forhold til forskriften 
er vegetasjonsbeltene langs elva samt skogbelter ellers i planområdet, og landskapets 
terrengform viktige elementer.  
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4.6 Naturmangfold  
Ørjeeelva er i Naturbase registrert som viktig bekkedrag, og det er leveområde for 
vannlevende fugler som svaner og ender.  
 
Som følge av planarbeidet er det utarbeidet en naturmangfoldrapport av Spikkeland 
Naturinformasjon, «Biologisk mangfold i Bommen-området, Marker», datert 16.06.2018. 
Rapporten redegjør for funn av 16 fremmede arter på Artsdatabankens 
Fremmedartsliste/Svarteliste og et utall andre arter, bl.a. arter som er nær truet og truede 
på Nasjonal rødliste.  
 
Registeringen som rapporten bygger på, samt opplysninger om artslivet i elva og på 
vestsiden av den, gir en konklusjon om at Ørjeelva med omgivelser både på øst- og 
vestsiden, danner et biologisk svært verdifullt naturområde med regional verdi. De største 
verdiene for området er finnes i edellauvskogen, skrentene og rasmarkene vest for elva og 
selve elva. Planområdet har på land et noe mer ordinært preg, men det er viktige naturtyper 
og artssammensetninger som gir det en verdi alene og som en del av en helhet med 
arealene vest for elva og i elva. Rapportens konklusjon er at det er arealer som må bevares 
for å bevare verdiene og tiltak som må gjøres for å avbøte på tidligere uheldige tiltak.  
 
Rik blandingsskog i grønn farge i figuren under, er registrert i planområdet som en verdifull 
naturtype, både som en fuktpreget variant langs elva og en tørrere skog nordøst for 
idrettsplassen. Der er det elementer av edellauvskog, blant annet ask som har status 
VU=sårbar på rødliste over truede arter hos Artsdatabanken. Det er også visse partier med 
gråor-heggeskog. Begge utgavene har et rikt dyre- og fugleliv og mange plantearter selv om 
de ikke er spesielt sjeldne arter har de og naturtypen en verdi mtp. opplevelser/friluftsliv og 
undervisning/læring.  
 
Meandrerende elvepartier er en næringsrik og artsrik naturtype som er svært sjelden i 
lavlandet, og den finnes vest for Ørjeelva og danner en god sammenheng med den rike 
blandingsskogen øst for elva i planområdet.  
 
Evjer, bukter og viker i blå farge i figuren under, finnes to steder i planområdets sørlige del i 
elva. Det største området finnes rett vest for gangbrua og den andre helt sør i planområdet i 
en liten vik. I den lille vika var det forekomst av kranstusenblad (status VU) og en gammel 
medisinplante, kalmusrot, som tidligere stod på Rødlista. Knoppsvaner og ender er observert 
i tilknytning til disse elvepartiene.  
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Avgrensning av ulike økosystemer og biotoptyper i planområdet for Bommen. Hentet fra Biologisk 
mangfold i Bommen-området, Marker, datert 16.06.2018.  

 
Blandede biotoper i orange farge i figuren, består av skog, kratt og åpen grasmark og har 
preg av å være sterkt påvirket av menneskers aktivitet. Det finnes et slikt område nord for 
renseanlegget og idrettsanlegget som består av noe edellauvtrær og gråor-heggeskog som 
kan bli artsrik og verdifull biologisk om den kan få vokse seg til. Det finnes arealer på begge 
sider av nedkjøringen fra Lilleveien som har elementer av å være i naturtypen rik 
blandingsskog. Videre er det en mindre lokalitet sør i planområdet mot elva som er av 
omtrent samme type som nord for renseanlegget, og i denne lokaliteten er det en gjengrodd 
dam i lysegul farge i figuren, som kan graves opp og ha biologisk verdi. Sør for klubbhuset er 
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det et lite skogareal med blandet skog, både furu på skrinn mark og store lauvtrær litt 
nedenfor.   
 
Skrotemark med rød farge i figuren, er en forstyrrelsesbetinget biotop som finnes i to felt i 
planområdet. Et smalt areal langs elva sør for renseanlegget inngår i en slik biotop der skog 
er hugget ned og fremmedarter som rødhyll har etablert seg. En større biotop skrotemark 
ligger omtrent der det er planlagt ny barnehage, og dette er i stor grad et nedlagt sandtak 
der eksterne masser som asfalt, jord, stein osv. er losset. Dette feltet var i den bratte 
sandveggen tidligere en hekkelokalitet for sandsvaler, en rødlistet art med status nær truet, 
NT.  
 
Drøbakbakkestjerne status nær truet (NT) merket funnsted B i figuren under, er registrert 
der ny barnehage er planlagt. Den er tidligere observert andre steder i planområdet.  
 
Ask merket funnsted med C i figuren over, er registrert i planområdet rett øst for 
parkeringsplassen.  
 
Det er videre registrert 16 vanlige krepsearter i elva i planområdet.  
 
Planområdet vurderes som et relativt artsrikt område mht. karplanter med minst 207 arter, 
hvilket er ca. 25% av alle registrerte i Marker kommune.  
 
Antall påviste bunndyr og sneglearter langs stranda av Ørjeelva er hhv. høyt og svært høyt.  
 
Det er registrert 16 fremmede arter på Svartelista i naturmangfoldrapporten. I 
Miljødirektoratets database miljostatus.no er også den fremmede arten mongolspringfrø 
registrert.  
 

4.7 Grunnforhold, flom og skred 
Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) viser på sine løsmassekart at det er elve- og 
bekkeavsetninger og avsetninger fra breinnsjø. Løsmassene i planområdet er følgende: 

• Øst for idrettsbanene er det mye sand og grus fra breelvavsetninger, og slike 
avsetninger er ofte flere titalls meter tykke.  

• Området vest for ca. kote 110 er breelvavsetning fra da Ørjeelva var større, og slike 
avsetninger består hovedsakelig av sand og grus og kan være fra 0,5-10 meter tykke.  

 
Det er ikke marine avsetninger som leire, og ras- og skredfaren er derfor liten.  
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Nasjonal løsmassekart (NGU) viser elveavsetninger (gul farge) og breelv-/innsjøavsetninger 
(oransje farge) i planområdet. 
 
Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat er store deler av planområdet i en 
aktsomhetssone for flom som følge av nær beliggenhet til Ørjeelva. Nevnte elv renner fra 
Rødenesfjorden i nord til Øymarkssjøen i sør som en del av Haldenvassdraget.  
 
Som en del av planarbeidet er det foretatt vurdering av flom og erosjonsfare av Skred AS i 
rapporten Flomfarevurdering for Bommen, 91/16, 23, 113 m.fl., datert 09.10.2018. 
Modelleringen har tatt seg for ulike flomintervaller, og resultatet viser at store deler av 
idrettsstadion dekkes av 1000-års flom. Sone for 20, 200 og 1000 års flom er nesten 
samsvarende. Skred AS har modellert flomfaren og vurdert opp mot teknisk forskrift TEK17 
med veileder. Sikkerhetsklassene F1, F2 og F3 er vurdert i med vannlinje, sikkerhetsmargin 
og anbefalt flomsikkert nivå der vannlinje for sikkerhetsklasse F2 og F3 er hhv. 111,40 og 
111,90, se tabell 1.  
 
Tabell 1. Dimensjonerende flomnivåer for planområdet per sikkerhetsklasse. Høyder i NN2000. Kilde: 
Skred AS i rapport om flom i planområdet av 09.10.2018.   

 
 

4.8 Kulturminner og -miljø 
Det er ingen registrerte fredede kulturminner fra før reformasjonen eller fra nyere tid i eller 
tilgrensende planområdet. Kulturminnemyndighetene har vurdert sannsynligheten for liten 
for slike funn i planområdet, både på land og til vanns.  
 



  NATUR, PLAN OG UTVIKLING  

21 
 

4.9 Forurensning  
I Miljødirektoratets database, www.miljostatus.no, er 77 377 m2 registrert som forurenset 
grunn på eiendom gnr. 91 bnr. 23. Det er beskrevet som tidligere kommunalt deponi med 
lite/ikke forurenset grunn, og det har status «Kan brukes».  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deler av planområdet har vært 
deponi, grønn farge. Kilde: 
www.miljostatus.no.  

Det eksisterende renseanlegget i planområdet ble bygd i 1975.  
 
Siden anleggets etablering har ledningsnettet i Ørje blitt stadig utbedret og bygd ut, og 
tilnærmet alle i Ørje sentrum er i dag tilknyttet ledningsnett som fører avløpet til 
renseanlegget. Anlegget har septikmottak, og det blir årlig tatt i mot ca. 3000 m3 slam fra 
slamavskillere og tette oppsamlingstanker.  
 
Kloakken gjennomgår en renseprosess og pumpes tilbake til slamlager. Herfra hentes 
slammet av slamsugebil og fraktes til godkjent mottak i Rakkestad kommune for videre 
behandling. 
 

5. Beskrivelse av planforslaget 
 

5.1 Hensikt og arealformål 
 

5.1.1 Hensikt  
Hovedhensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for barnehage, idrettsanlegg og 
kloakkrenseanlegg og sikre grønnstruktur og teknisk infrastruktur.  
 

5.1.2 Arealformål 
Planens arealformål vil være  

http://www.miljostatus.no/
http://www.miljostatus.no/
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Arealformål    Areal, m² 

Barnehage     8233,339 

Idrettsstadion   35555,256 

Energianlegg    39,011 

Avløpsanlegg    2811,010 

Renovasjonsanlegg   153,155 

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag    1266,594 

Kjøreveg    3271,753 

Fortau    1269,815 

Annen veggrunn - grøntareal  3090,193 

Parkeringsplasser   3085,908 

Grønnstruktur   12125,551 

Naturområde   17926,879 

Turveg    489,823 

Bruk og vern av sjø og vassdrag m. tilhørende strandsone 12640,066 

Naturområde i sjø og vassdrag  2166,905 

SUM    104025,258 

 
I tillegg inngår følgende hensynssoner: 
Sikringssone - Frisikt 
Faresone - Høyspenningsanlegg  
Faresone – Flom  
 

5.2 Bebyggelse og anlegg 
 

5.2.1 Offentlig/privat tjenesteyting – barnehage 
Det tillates barnehage med opptil fem avdelinger i 2,5 etasjes bygning. Maksimum tillatte 
mønehøyde er 9,0 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Maksimum bebygd areal 
er %BYA=50%.  
 
Det skal innenfor feltet opparbeides uteoppholds- og lekearealer for barnehagens brukere.  
 
Innenfor feltet kan det være sykkeloppstillingsplasser med mulighet for låsing av ramme i 
antall 1,0 per årsverk. Sykkelparkering bør være under tak. Det tillates ladestasjon for el-
sykkel.  
 
Det skal legges vekt på gode gangforbindelser for henting og bringing av barn med adkomst 
fra SKV2 og fortau.  
 
Kun egnede masser kan brukes innenfor feltet, jf. Forurensningsforskriften og 
Avfallsforskriften.  
 
Det er tillatt med opptil 1,2 meter høyt gjerde, og materiale, plassering og farge skal 
godkjennes av bygningsmyndigheten. 
 



  NATUR, PLAN OG UTVIKLING  

23 
 

5.2.2 Idrettsanlegg – idrettsstadion 
De to feltene idrettsstadion er delt i to. Grusbanen i sør er et eget felt BI2, og det øvrige med 
klubbhuset, tribune og hovedstadion er et eget felt, BI1. 
 
Det tillates i felt BI1 idrettsanlegg med stadion, tribune og klubbhus. Det skal legges vekt på 
parkmessig utforming av arealene med lauvtrær og gressplen. I felt BI2 skal det være 
treningsbane og øvrig anlegg. Feltene BI1-2 skal sammen utgjøre et helhetlig idrettsstadion.  
 
Byggegrense mot elva er 20 meter. 
 
Det tillates belysning av anlegg.  
 
Det tillates etablering av sykkeloppstillingsplasser, inkl. sykkelstativ.  
 
Bygninger kan ha maksimum mønehøyde 6,5 meter og gesimshøyde 3,5 meter målt fra 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Underetasje eller sokkel tillates i hellende terreng 
skråere enn 1:1,5. Maksimum bebygd areal er %BYA=50%.  
 
I felt BI2 skal det ved utforming sees etter løsninger som kan gi sambruk med lek og 
aktiviteter i barnehagens regi.  
 

5.2.3 Annen bebyggelse og anlegg – energianlegg 
Det er en frittstående nettstasjon i planområdet, og den har formål energianlegg, BE.  
 

5.2.4 Annen bebyggelse og anlegg – avløpsanlegg 
Det tillates renseanlegg og bygninger for lagring. Ved ombygging av renseanlegget skal det 
tas hensyn til flomfare.  
 
%BYA=70%, inkl. parkering. Maksimum mønehøyde er 5,0 meter målt fra gjennomsnittlig 
ferdig planert terreng.   
 
Det tillates oppført strøbinge eller bygg som lager for sand og grus for vinterstrøing av veier.   
 

5.2.5 Annen bebyggelse og anlegg – renovasjonsanlegg 
Det skal etableres containere og beholdere for renovasjon for drift av barnehage i felt BB1. I 
feltet skal det etableres vendeplass for renovasjonsbil.  
 

5.2.6 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 
Det tillates opparbeidet en enkel fellesbrygge for opptil 12 småbåter. Det er valgt 12 siden to 
av plassene skal være for barnehagens aktiviteter. De øvrige ti plassene skal erstatte andre 
brygger i planområdet.  
 
Det kan lages en enkel flyteplatting egnet for fiskende og fotferdsel. Feltet er avgrenset i 
tråd med Kommunedelplan for Ørje 2007-2019.  
 

5.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
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5.3.1 Kjøreveg 
Kjøreveg SKV1 skal ha minimum kjørebanebredde 4,5 meter og veiskulder 0,25 meter på en 
side. Alternativet i høringen og ettersynet med trasé for vei er innarbeidet i det reviderte 
planforslaget. Det vil derfor bli fylt på masser vest for Idrettsparkveien ned til avkjøring til 
SKV2, og fyllingen vil ha helling på 1:2 ned til arealformål barnehage, BB1. Noe av 
vegetasjonen i feltet GN4, vil først bli hugget, og etter påfylling av masser vil det bli tilsådd 
og tilplantet med naturlige lauvtrær.  
 

 
Terrengmodell av prosjektert framtidig Idrettsparkveien med endret avkjørsel fra Lilleveien. Kilde: 
Plan og Oppmåling Valdres.  

 
Fordelene med den nye traseen er: 

- Overskuddsmasse fra opparbeiding av fortau lenger nord kan brukes til fyllingen.  
- En bedre svingradius ved avkjøring fra Lilleveien for kjørende fra nord på Lilleveien. 

Avkjøringen vil være mer i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming.  
 
Alternativet som veimodellen viser, er i tillegg til avkjørsel kun justert for å bedre geometri 
og tilpasse terreng sammenlignet med hovedalternativet. Alternativet innebærer kun få 
endringer sammenlignet med planforslaget. Alternativet vil blir vurdert igjen etter det 
offentlige ettersynet, og endring av avkjøring fra Lilleveien i plankartet i tråd med 
terrengmodellen er sannsynlig.  
 
Kjøreveg SKV2 skal ha kjørebanebredde 3,5 meter. SKV2 skal være stengt ved fysisk stengsel 
eller skiltet stengt for allmenn kjøring vest for felt BR1. Vest for felt BR1 skal SKV2 ha 
toppdekke grus og /eller subbus.  
 
SKV2 skal først og fremst være forbeholdt gående og syklende og kun være en intern 
driftsvei for idrettsanlegget.  
 

5.3.2 Fortau 
Det er lagt inn fortau øst for Idrettsparkveien fra Lilleveien til krysset med turveg og veien 
Elveveien i nord. Det er også lagt inn fortau langs Lilleveien slik at gående kan gå på fortau 
langs Lilleveien og slippe å krysse vei før de skal ned langs Idrettsparkveien.  
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Foran inngangspartiet til barnehagearealet er det lagt inn fortau slik at gående kan ferdes 
der.  
 
Gangbredde på fortau skal være 2,5 meter og utformes i tråd med gjeldende vegnormal 
N100. Avgrensning mot kjøreveg skal skje med kantstein.  
 

5.3.3 Annen veggrunn – grøntareal 
Feltene skal være grøfter og annet areal som sideareal til veg.  
 
Det tillates gatebelysning langs Idrettsparkveien. Dagens gatebelysning er på vestsiden av 
veien, og det anses tilstrekkelig at den beholdes evt. at noe flyttes til østsiden.  
 
Formål Annen veggrunn er lagt som et belte på 2,5 meter etter fyllinger gitt i veimodellen. 
Øst for Idrettsparkveien er det er lagt opp til 3,0 meter annen veggrunn for å skåne 
grønnstruktur i hellingene i øst. Det er valgt en bredde som gir noe støtte for stabilisering av 
jordmassene ovenfor på østsiden, og det kan likevel enkelte partier være behov for 
støttemur opptil ca. 0,5 meter. Det er innarbeidet i bestemmelsene at det skal tas hensyn til 
naturmangfold/grønnstruktur på begge sider av Idrettsparkveien, og dette kan skje gjennom 
undersøkelse for viktige arter og forsøke å bevare dem.  
 

5.3.4 Parkeringsplasser 
Det er lagt opp til tre felter for biloppstillingsplasser, SP1, 2 og 4, og en plass for 
sykkelparkering, SP3. Totalt er det satt krav om minimum 90 biloppstillingsplasser, derav 46 i 
SP2. Tegningene viser at det er plass til 92 biler. Felt SP3 skal ha minimum 20 
sykkeloppstillingsplasser med mulighet for låsing av ramme.  
 
Toppdekke for SP2 skal være asfalt. Toppdekke for SP1 og 4 kan være jordbakke, grus eller 
sand.  
 
Fem av biloppstillingsplassene i SP2 skal være for HC-brukere. Felt SP2 skal primært være for 
parkering ved henting og bringing av barn og ved bruk av idrettsanleggene, og det skal i 
feltet tilrettelegges for kryssing av gående over SKV2 til BB1.  
 
Inn- og utkjøring til SP2 skal skje til og fra Idrettsparkveien.  
 
Det skal i SP3 være minimum 30 sykkeloppstillingsplasser med mulighet for låsing av hver 
sykkelramme. Minimum 50% av sykkeloppstillingsplassene skal være under tak. Det tillates 
ladestasjon for el-sykkel.  
 
Det tillates lademulighet for el-bil.  
 

5.4 Grønnstruktur 
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5.4.1 Grønnstruktur 
Naturlig vegetasjon skal skjøttes på en skånsom måte. Trevegetasjon kan tynnes, og 
enkelttrær kan felles. Snauhogst tillates ikke. Ved behov kan trevegetasjon suppleres med 
planting.  
 
I felt G1 skal det tillates at skog vokser opp, spesielt langs elvekanten. Det skal tilstrebes å 
bevare edellauvtrær.  
 
I felt G2 skal det tas spesielle hensyn til naturlig vegetasjon og økosystem i og inntil elva. All 
vegetasjon skal i hovedsak bevares, og bjørk og edellauvtrær skal dominere tresjiktet. Det 
kan plantes hassel og andre lokale trebusker dersom det ikke ønskes høy skog der. I felt G2 
og G4 tillates å rydde vegetasjon for tursti med 1,0-1,5 meters bredde fra Lilleveien til 
gangbru, GT2.   
 
I felt G3 og G4 skal det være naturlig trevegetasjon, og det skal legges vekt på å bevare 
edellauvtrær.  
 
Skog i felt G5 skal skjøttes for å opprettholde sammenhengende tresjikt.  
 

5.4.2 Naturområde 
Felt GN1 skal gro igjen med naturlige lauvtrearter og buskarter som hassel, ask og bjørk. Det 
kan suppleres med ask og hassel ved behov.  
 
Feltene GN2 og GN6 skal bevares som urørt blandingsskog og edellauvskog med innslag av 
gråor-heggeskog. Planting av naturlig hjemmehørende arter i vegetasjonstypene tillates.  
 
Felt GN3 skal ha naturlig vegetasjon bevares og utgjøre en naturlig kantsone mot elva.  
 
Felt GN4 og GN5 skal ha en naturlig utvikling til rik blandingsskog og gråor-heggeskog. 
Grantrær kan hugges og fjernes. Det kan plantes spredt med ask.  
 

5.4.3 Turveg 
Turveg, GT1, kan ha gangbredde 1,0-2,5 meter. Vegetasjon kan ryddes for å sikre tursti eller 
turvei. Det kan legges på sand, grus og/eller singel for å styrke traseen.   
 
Turveg GT2 skal være gangbru over Ørjeelva, og gangbrua skal ha minimum gangbredde 2,0 
meter.  
 

5.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 
 

5.5.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone  
Det skal tas hensyn til plante- og dyreliv i elva, og inngrep i elvebunnen og elvebredden skal 
minimeres av hensyn til naturtypen langs elvebredden.  
 

5.5.2 Naturområde i sjø og vassdrag 
Det skal tas vare på mudderbunnen og truede og nær truede arter og deres levemiljø.  
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5.6 Hensynssoner 

5.6.1 Sikringssone frisikt  
I frisiktsonen er det ikke tillatt med sikthindrende elementer høyere enn 0,5 meter over 
tilstøtende veiers kjørebane. Enkeltelementer som skilt, trær og stolper med en diameter 
mindre enn eller lik 0,15 meter kan stå i frisiktsonen.  
 

5.6.2 Faresone høyspenningsanlegg  
Hensynssonen dekker 5 meter rundt den frittstående nettstasjonen.  
 
Hensynssonen for høyspentledninger i luft er 6,5 meter fra den midtre ledningen i luftstrekk.  
 
Det tillates innenfor hensynsonen ikke aktiviteter, installasjoner eller bygg i strid med 
netteiers regler eller godkjenning.  
 

5.6.3 Faresone flom 
Det skal tas hensyn til flomfare i tråd med teknisk forskrift ved 20-, 200- og 1000 års flom. 
Bestemmelsen for faresonen er i tråd med flomutredningen utført av Skred AS. Den valgte 
kote for faresonen er 112.  
 

5.7 Fellesbestemmelser 
Fellesbestemmelsene setter krav til hele planområdet og skal være med å sikre en helhet 
ved utbygging. Tematisk er innholdet følgende: 
 
1. Universell utforming 
Arealene skal i størst mulig grad tilrettelegges med universell utforming i tråd med teknisk 
forskrift.   
 
2. Energisparende løsninger 
Det skal søkes energisparende løsninger som er klimavennlige.  
 
Det tillates nettstasjoner innebygd i bygg eller frittstående, og strømførende anlegg og 
kabler skal plasseres med godkjenning fra netteier. Det skal tas hensyn til eksisterende 
strømførende kabler og anlegg, jf. netteiers sikkerhetsregler.  
 
3. Forurenset grunn 
Nødvendige undersøkelser skal utføres i forurenset grunn. På bakgrunn av undersøkelsene 
skal det utarbeides tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før tillatelse til 
terrenginngrep kan gis, jf. forurensningsforskriften kapittel 2. 
 
4. Automatisk fredede kulturminner  
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein 
etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. lov om 
kulturminner av 9. juli 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) § 8.  
 



  NATUR, PLAN OG UTVIKLING  

28 
 

5. Vann, overvann og avløp 
Løsninger for vann og avløp skal kobles til kommunalt ledningsnett for vann og avløp. 
Overvann skal håndteres med naturlig infiltrasjon/fordrøyning eller ledes til 
overvannsledning. Fra tette flater i felt BB1 skal overvann samles og ledes til 
overvannsnettet evt. etableres ny overvannsledning ned til elva.  
 
Alle rør og kulverter skal dimensjoneres for 200-årsflom, og det skal vurderes 40% 
klimapåslag.  
 
6. Utforming av bebyggelsen 
Bebyggelsen skal ha en god form og materialbehandling. Utvendige farger, herunder farge 
på tak, skal passe godt inn i omgivelsene og ikke virke skjemmende.  
 
7. Fremmede arter 
Det skal tilstrebes å ta ut fremmede planter og dyr i tråd med godkjent handlingsplan for 
biologisk mangfold for planområdet.  
 
Det må uansett ikke innføres eller spres fremmede arter ved bearbeiding av terreng. 
Tiltransporterte masser skal kvalitetssikres med tanke på fremmede arter i forkant av 
tilkjøring. Dersom fremmede arter oppdages i anleggsperioden, bør det iverksettes tiltak for 
å hindre spredning, inkl. ved masseforflytning.  
 
8. Hensyn til støy 
Støynivåene for innendørs og utendørs opphold skal ikke overskride grenseverdiene i 
støyretningslinje T-1442/2016.  
 

5.8 Rekkefølgebestemmelser 
Rekkefølgebestemmelsene er delt i tre, dvs. før bygge- og anleggsarbeidet kan startes, før 
det kan gis brukstillatelse til barnehage i felt BB1 og senest to år etter ferdigstillelse av 
barnehagen.  
 
Før bygge- og anleggsarbeidet kan påbegynnes: 

- Må lagrede masser som ikke er tillatt som byggegrunn for barnehage, fjernes fra felt 
BB1 og håndteres i tråd med avfallsforskriften.  

- Må trinn 1 i godkjent handlingsplan for biologisk mangfold være gjennomført. 
- Må tiltaksplan for terrenginngrep i forurensede masser være godkjent. 

 
Før det kan gis brukstillatelse til barnehage i felt BB1, skal følgende være utført: 

- Feltene for parkering SP1, 2, 3 og 4 skal være opparbeidet og ferdigstilte. 
- Kjøreveg SKV1 skal være utvidet til 4,5 meter kjørebanebredde  
- Kjøreveg SKV2 skal være skiltet forbud mot motorkjøretøy vest for felt BR1  
- Uteområdene for barnehage skal være ferdigstilt  
- Gatebelysning ved minimum de tre krysningspunktene for vei i planområdet skal 

være etablert.  
 
Fortau skal være opparbeidet og ferdigstilt innen to år etter ferdigstillelse av barnehagen.  
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Rekkefølgebestemmelsene skal sikre en god kvalitet og måloppnåelse med plan og 
bestemmelser ved utbygging.  
 

6. Alternativer til planforslaget 
6.1 Alternativ til adkomstvei fra Lilleveien til første avkjøring 
Et alternativ for veg fra Lilleveien ned til første krysset før parkeringsplass SP2 er vist i 
vedlagte geometriplan, lengdeprofil m.m. Det er innarbeidet i det reviderte planforslaget. 
 

6.2 Bebygd areal for feltene BI1-2 
Feltene BI1-2, idrettsstadion, har bebygd areal %BYA=50%. Dette innebærer en mye større 
bebygd flate enn dagens situasjon. Den valgte løsningen innebærer at det kan bygges to 
bygg på ca. 13 000 m2 i felt BI1 og et bygg på nesten 5000 m2 i BI2, og begge med maksimum 
6,5 meter mønehøyde og 3,5 meter gesimshøyde målt fra gjennomsnittlig ferdig planert 
terreng.  Alternativet er å legge opp til et utendørsanlegg som i dag med inntil %BYA=20%. 
Det er valgt %BYA=40% i de reviderte planbestemmelsene.  
 

6.3 Reetablering av del av sandsvalelokalitet 
Som det fremgår av naturmangfoldrapporten «Biologisk mangfold i Bommen-området, 
Marker», datert 16.06.2018, av Spikkeland Naturinformasjon, er deler av feltet med formål 
barnehage en tidligere hekkelokalitet for sandsvale, en rødlistet art i kategori nær truet, NT. 
Arealet er i store deler et tidligere sandtak som ble planert før det ble nedlagt. Den nordlige 
delen av dette er etter dette brukt som fyllplass for masser av jord, leire, stein og asfalt, dvs. 
gravemasser o.l. Det inneholder en del fremmede arter, ugress og andre forvillede vekster 
fra hager. Før sandtaket ble avsluttet var det en koloni av hekkende sandsvaler i den bratte 
sandveggen. I nevnte rapport anbefales det at en del av hekkebiotopen gjenetableres som 
en sandvegg 5-10 meter lang og 3 meter høy helt sørøst.  
 
Det kan være plass til et slikt område på 10x5x3 meter mot feltene GN4 og G4. Det vil være 
hensiktsmessig med en grøntsone vest for en slik vegg. Det må også tas noe hensyn ved bruk 
av arealene inntil en slik hekkebiotop for å unngå forstyrrelser som vil gjøre lokaliteten 
uegnet. Hekkelokalitet er vurdert opp mot utforming av barnehageareal både ute- og 
inneområder for fem avdelinger. Det inngår ikke i planforslaget.  
 

6.4 Alternativ lokalisering av ny barnehage 
Dagens kommunale Grimsby barnehage ligger 3-4 km nord for Ørje sentrum. Siden ulike 
alternativ for lokalisering er foretatt før planprosessens oppstart, er de ikke vurdert på ny. 
De er også omtalt i planprogrammet og planbeskrivelsens kapittel 1.1, og det er beskrevet 
hvorfor den valgte lokaliseringen på Bommen er valgt.  
 

7. Vurdering av konsekvenser av planforslaget   
7.1 Metodikk for vurdering av konsekvenser  
Null-alternativet er dagens situasjon og videre utvikling fra dagens situasjon med gjeldende 
arealplaner som dekker planområdet. Beskrivelse av null-alternativet er foretatt i kapittel 3 
og 4.  
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Konsekvensene av plan og bestemmelser skal vurderes opp mot null-alternativet, og 
planprogrammet har lagt føringer for: 

1) hvilke temaer som skal konsekvensutredes og hvordan i tråd med forskrift om 
konsekvensutredninger, og  

2) hvilke temaer der konsekvenser skal redegjøres for.  
 

7.1.1 Metodikk for temaer som skal konsekvensutredes 
I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger er det kun temaer som kan få vesentlige 
virkninger på miljø og samfunn som skal konsekvensutredes.  De øvrige temaene skal 
redegjøres konsekvensene for. I tillegg skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS).  
 
Temaer 
I planfremmers vurdering er temaene som er oppgitt i Forskrift om konsekvensutredninger § 
21 vurdert, og følgende temaer er vurdert som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn: 

- Naturmangfold 
- Landskap 
- Flomfare og grunnforhold 
- Trafikk  
- Sentrums- og tettstedsutvikling i fht. nasjonale, regionale og lokale føringer 
- Barn og unge og universell utforming 

 
Trinnvis vurdering etter skala 
Konsekvensutredningen skal omtale planforslagets konsekvenser sammenlignet med null-
alternativet.  
 
Konsekvensutredningen skal basere seg på en forenklet metodikk av ikke-prissatte 
konsekvenser beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712 (2018). Her legges det en tre-
trinns prosedyre til grunn.  
 
Trinn 1 er en beskrivelse av temaets status og verdi innenfor influensområdet. Dette 
vurderes opp mot en tredelt skala; liten, middels og stor verdi.  
Trinn 2 vurderer hvilken type og grad av omfang (positivt eller negativt) 
utbyggingsalternativene medfører for de ulike fagtemaene. Omfang angis på en femdelt 
skala fra stort negativt omfang – middels negativt – lite/intet – middels positivt - stort 
positivt omfang.  
Trinn 3 vurderer konsekvensene ut fra en kombinasjon av verdi og omfang. Det opereres 
med en glideskala, ut fra verdi og omfang satt inn i en matrise. Konsekvensen angis på en 
syvdelt skala fra stor positiv konsekvens (+++) til stor negativ konsekvens (---). Konsekvensen 
er et uttrykk for hvilke fordeler og ulemper et tiltak vil medføre i forhold til 
referansesituasjonen. 
 
Beskrivelsen av konsekvenser for temaene skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, 
midlertidige, varige, kortsiktige og langsiktige virkninger av tiltaket, både i planområdet og i 
influensområdet. Vurderingene skal gjøres opp mot kjent kunnskap, faktiske konsekvenser 
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basert på kunnskap og juridisk bindende målsettinger. I tillegg til temavurderinger skal det 
foretas en samlet vurdering av konsekvens på miljø og samfunn av det planlagte tiltaket.  
 

7.1.2 Temaer det skal redegjøres for 
Planprogrammet angir følgende temaer der konsekvenser skal redegjøres for: 

- Vann, avløp og energi 
- Kulturminner og -miljøer 
- Risiko- og sårbarhet 

 

7.2 Konsekvensutredning 
 

7.2.1 Naturmangfold 
Konsekvenser for naturmangfold vurderes etter naturmangfoldloven § 8 – 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget, §8, er først og fremst naturmangfoldrapporten av Spikkeland 
Naturinformasjon og dernest miljostatus.no, og planfremmers befaring i felt.  
 
Føre-var-prinsippet anses på bakgrunn av naturmangfoldrapporten å være fulgt. Det kan 
være arter som ikke er registrert å grunn av tørr sommer og kort registreringsperiode, både 
av truede arter og fremmede arter. Naturmangfoldrapporten anses å fange opp det alt 
vesentlige med naturtyper og forslag til tiltak. Plan og bestemmelser følger med unntak av 
reetablering av hekkemulighet for sandsvaler, opp naturmangfoldrapporten i all hovedsak. 
Handlingsplan for naturmangfold for biologisk mangfold Bommen, datert 16.10.2018, for 
planområdet skal sikre ytterligere skjøtsel og bevaring av naturmangfold og er forankret i 
planbestemmelsene i rekkefølge- og fellesbestemmelsene.  
 
Mht. økosystemtilnærming og samlet belastning, §10, anses plan og bestemmelser å ha 
fordeler og ulemper. Med reguleringsplan og bestemmelser sikres flere felter med biologisk 
verdi og skjøtsel inkl. fjerning av fremmede arter som kan forstyrre og redusere 
artsmangfoldet. Det kan med dette også bedre legges til rette for undervisning knyttet til 
arealene. Samtidig sees planområdet og arealene vest for Ørjeelva og i Ørjeelva i 
sammenheng slik at en større sammenheng mht. bevaring av biologisk mangfold oppnås.  
 
Arealet ned mot Idrettsparkveien er til dels noe bratt, og den er bevokst med rik 
blandingsskog med edellauvtrær, jf. rapport om naturmangfold utarbeidet i saken av 
Spikkeland Informasjon. Arealet med rik blandingsskog er av biologisk og landskapsmessig 
verdi. Arealet henger økologisk sammen med feltet på andre siden av Idrettsparkveien og 
andre lignende arealer i og like utenfor planområdet. Arealet er viktig alene og for å dempe 
kanteffekter i feltet på andre siden av Idrettsparkveien. Noe av dette arealer blir erstattet 
med fortau.  
 
Den negative konsekvensen av den nye veimodellen tilpasset håndbok N100 er at deler av 
østre del av GN4 blir hugget og påfylt masser slik at den blir borte i sin nåværende form og 
vil få en noe annen karakter enn den opprinnelige tross beplantning etterpå. Noe av den 
negative konsekvensen kan på sikt reduseres ved at det beplantes med ask, hassel og andre 
edellauvtrær sammen med bjørk.  
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Utbyggingen i feltet barnehage har negative konsekvenser: 
- ikke bli mulig å gjenskape den bratte sandveggen som en mulig hekkelokalitet for 

sandsvaler,  
- en vellykket flytting av lokaliteten for drøbakbakkestjerne må oppnås. 

 
Det anses at det er gjort avveininger i plan og bestemmelser som i stor grad verner om 
naturmangfold, både separate deler og som helhet.   
 
Kostnader for miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver, §11, er naturlig, også fordi 
tiltakshaver er kommunen.  
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, §12, er fulgt gjennom egen handlingsplan for 
biologisk mangfold, ulike felter satt av til bevaring og grønnstruktur. Videre er det sikret at 
ulike hensyn til miljø og samfunn tas gjennom fjerning av deponerte masser o.l.  
 
Økt ferdsel gjennom ca. 120 barnehage barn i tillegg til ansatte vil kunne påvirke fuglelivet 
og føre til økt slitasje på enkelte områder, f.eks. plantelokaliteter og hekkende fugler knyttet 
til vassdraget Disse skal likevel ferdes mest innenfor et avgrenset areal mer enn 50 meter fra 
Ørjeelva. Områder med skog- og buskvegetasjon langs elva vil være med å gjøre elva og 
strandarealene fortsatt noe uforstyrrede mht. ferdsel samtidig som økt tilrettelegging i 
fbm.fellesbrygge vil kunne øke ferdselen.  
 
Verdi: Middels 
 
Omfang: Lavt negativt omfang – dette er en totalvurdering i fht. nå-situasjonen. 
 
Konsekvenser: Lav negativ konsekvens, -, totalt sett ifht. dagens situasjon og utviklingen ut 
fra dagens situasjon.  
 

7.2.2 Landskap 
Som beskrevet i kapittel 6 er bebygd areal satt til %BYA=40%, som medfører en større økning 
av bygningsmassen enn dagens i feltene BI1-2. Det betyr en mulig dobling av dagens 
bygningsmasse. Bestemmelsene og plankartet sikrer likevel en bedre helhet 
landskapsmessig i planområdet og dets omgivelser, jf. forskrift for vernede vassdrag. Det 
parkmessige anlegget og uttrykket ved området og det elvenære naturopprinnelige vil da bli 
beholdt. Det ikke er konkrete planer om utbygging av idrettsanlegget.   
 
Planområdet ligger som et delvis utbygd område i dag med spredte belter med grønn 
naturlig vegetasjon av ulike vegetasjonstyper og artssamfunn og ulike landskapselementer 
som vann, skog, strandsone, belter med lauvtrær og grønne flater i form av idrettsanlegg. På 
vestsiden av elva er det mye skog i brattere helling. Planområdet ligger i et landskapsrom der 
elva er laveste punkt i terrenget, og det heller nedover fra både øst og vest. Elva er en 
vannstreng i tilnærmet nord-sør-retning selv om elva er meandrerende i svinger.  
 
Områdene er beskrevet gjennom foto og ord og kartfigurer i kapittel 3 og kapittel 7.2.1.  
 
Forandringene ved plan og bestemmelser er først og fremst  
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- opparbeiding av to parkeringsplasser i nord på grus/sand/subbus/jordbakke 
- asfaltering av parkeringsplass SP2 
- opparbeiding av sykkelparkering 
- opparbeiding av fortau langs vei 
- opparbeiding av felt BB1 med barnehage med uteområder 

 
Utforming av felt BB1 er ikke klart, men det er naturlig at uteområder kan bli både foran og 
bak bygg. Bygg kan bli på tvers av kotene slik at det bedre formes etter omgivelsene. 
Byggehøyde er maksimum 9,0 meter, men det skal ikke være mer enn 2,5 etasje. Det betyr 
at det ikke kan bli et bygg med flatt tak og tre etasjer. Det kan derimot bli to etasjer og flatt 
tak med mulighet for terrassert utforming som følger hellingen noe i terrenget. Utformingen 
skal skje ved arkitektgruppe.  
 
Til felt BB1 må det være en bred gangadkomst med mulighet for å kjøre utrykningskjøretøy, 
både brann, bil og politi, helt fram til bygg.  
 
Fellesbestemmelsene setter krav til utforming av arealene som tar landskapshensyn. De er 
likevel intensjonspregede, og det blir opp til kommunen som bygningsmyndighet å 
godkjenne bygg og utearealer. Med plan og bestemmelser ligger det til rette for at valg av 
utvendig fargebruk, former og plassering kan harmonere godt med omgivelsene. Det er 
viktig å ikke skape en fjern- og nærvirkning som skaper kontraster og bryter med 
omgivelsene ved å bli et negativt landemerke. Fjernvirkningen er begrenset siden det er et 
begrenset landskapsrom, men en fjernvirkning på noen hundre meter kan være vel så viktig.  
 
Konsekvenser for Haldenkanalen som kulturminne og del av verdifullt landskap anses med 
det ovenstående som akseptabelt både i fht. Forskrift og RPR om vernede vassdrag og 
Haldenkanalen som kulturminne og landskap, se også kapittel 4.3.2. Det er viktig i en slik 
vurdering å legge vekt på nærhet til tettstedet og dets bebyggelse, og den positive 
virkningen av kantsoner langs elva og belter med skog i planområdet som bryter 
landskapsvirkningen av menneskets bygg og anlegg.  
 
Det er positivt for nærvirkningen at lagrede eksterne masser fjernes fra området.  
 
Verdi: Middels  
 
Omfang: Litt negativt sett i forhold til forskrift om vernede vassdrag og Haldenkanalen som 
kulturminne.  
 
Konsekvens: Litt negativ konsekvens, -, forutsatt en utforming av felt BB1 som faller godt inn 
i landskapet.  
 

7.2.3 Flomfare og grunnforhold 
Flomfare er utredet i rapport om flomvurdering, beskrevet i kapittel 4.7. Flomfare er 
modellert og vurdert opp mot teknisk forskrift TEK17 og dens veileder. Barnehage faller inn i 
sikkerhetsklasse F2 og dimensjonert vannlinje går ved kote 111,40 m.o.h. Renseanlegget vil 
normalt regnes til sikkerhetsklasse F3, og dimensjonert vannlinje går der ved 111,90 m.o.h. 
Flomutreder anbefaler for dette området 20 cm sikkerhetsmargin, dvs. hhv. 111,60 og 
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112,10 mo.h. Dette innebærer at dagens renseanlegg ligger i faresonen for flom, både 20-års 
flom og 200-års flom. Det samme gjør deler av idrettsstadion. Deres anbefalinger videre er:  

- At ny bebyggelse legges utenfor faresone for 200-års flom og ikke lavere enn 0,2 
meter over dimensjonerende flomnivå, dvs. vannlinje, jf. tabell 1 i kap. 4.7.  

- Ny bebyggelse som plasseres innenfor faresonene må utformes på en slik måte at det 
ikke tar skade ved flom gitt aktuell sikkerhetsklasse. Dette kan enten gjøres ved å øke 
planeringshøyden eller ved byggetekniske tilpasninger.  

- Ny bebyggelse og terrengutforming må også utføres på en slik måte at nærliggende 
områder ikke får økt flomulempe.  

 
Planfremmers vurdering er at terrengheving er: 

- lite aktuelt i planområdet på grunn av andre verdier, først og fremst naturmangfold. 
- lite aktuelt for idrettsstadion på grunn av at de flatene utgjør mer enn 40 000 m2 

samt at det nesten ikke er bebyggelse innenfor de samme flatene.  
- lite aktuelt for renseanlegget på grunn av dets beliggenhet ved elvekanten med 

større flater i flomsonen som omkranser renseanlegget 
 
I hensynssonen for flom er det satt krav om hensyn til flomfare i tråd med teknisk forskrift 
helt opp til 1000 års flom.  
 
Selv om det ikke er satt spesifikt krav til det i bestemmelsene til faresonen for flom, vil 
byggtekniske tilpasninger være mest aktuelt ved oppføring av nye bygg og anlegg.  
 
Grense for faresonen er satt 0,1 meter over det dimensjonerende flomnivå for 1000 års 
flom, hvilket anses akseptabelt i dette området med kort avstand mellom kotene der 
flomgrense går. Dette begrunnes også med bestemmelsenes klare krav til byggtekniske 
tilpasninger i tråd med TEK17.  
 
Hensyn til flomfare er styrket i plan og bestemmelser.  
 
Verdi: Lav  
 
Omfang: Lite eller intet omfang 
 
Konsekvens: Positiv konsekvens, +  
 

7.2.4 Trafikk  
Bygging av en barnehage med plass til ca. 80-120 barn vil generere økt trafikk, spesielt ved 
tidspunkter for henting og bringing av barn. Dagens veier består av grus og subbusdekke der 
Idrettsparkveien har en kjørebanebredde på ca. 4,5 meter. Det er blandet trafikk. Dagens vei 
er ikke tilrettelagt for blandet trafikk i samsvar med tiltakets omfang. Med en slik 
sentrumsnær barnehage for ca. 120 barn med ca. 25 ansatte er det naturlig å tilrettelegge 
for gående og syklende, inkludert barn.  
 
Vurderingen er at nasjonal gåstrategi og nasjonal sykkelstrategi innenfor planområdet er 
fulgt med fortau og prioritert gangparti for kryssing av SKV2 og inn i barnehage. Det blir 
tilrettelagt for god trafikksikkerhet og god trafikkavvikling, herunder ut- og innkjøring til 
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parkeringsplassen SP2 til og fra Idrettsparkveien. Fortau langs Idrettsparkveien til Elveveien 
og tursti/-vei mellom Lilleveien og Elveveien sikrer flere mulige gangforbindelser for 
besøkende til området.  
 
Fartsgrense på 30-40 km/t vil avgi lav motorstøy for omgivelsene. Planområdet ligger i et 
beskyttet miljø ifht. støy. Trafikkøkningen på Idrettsparkveien vil ikke medføre vesentlig støy, 
og biltrafikk skal holdes borte fra vei forbi barnehagen. Støynivåene vil ikke være i nærheten 
av grenseverdiene i retningslinje T-1442/2016.  
 
Trafikksikkerhet i anleggsfasen skal oppnås, men bruken av planområdet vil gi lite reduksjon 
av trafikksikkerheten i planområdet og utenfor. Kort kjørevei fra fv. 21 vil sikre at 
anleggstrafikk ikke belaster boligområdene i sentrum vesentlig.  
 
Avkjørselen fra Lilleveien bør gjøres mindre krapp for kjørende fra nord, jf. veimodell se 
vedlegg og kapittel 6.1, samt håndbok N100. Dette vil bli vurdert og sannsynligvis bli 
innarbeidet etter det offentlige ettersynet.  
 
Parkeringsplasser med 92 biloppstillingsplasser anses tilstrekkelig for en sentrumsnær 
barnehage med fem avdelinger. Sykkeloppstillingsplasser med minimum 20 plasser i tillegg 
til sykkeloppstilling i felt BB1 tilsvarende 1,0 per ansatt anses også tilstrekkelig. Videre åpner 
bestemmelsene for sykkeloppstillingsplasser som en del av idrettsanlegget, felt BI1-BI2, dvs. 
nær bruksarealene for brukere av idrettsanlegget.  
 
En positiv gevinst vil oppnås med sambruk av parkering for barnehage på dagtid og 
idrettsaktiviteter helger og ettermiddag/kveld.  
 
Bedre tilrettelegging for trafikk og bedre trafikksikkerhet enn i dagens situasjon er positivt 
totalt sett.  
 
Verdi: Liten, dvs. viktig lokalt 
 
Omfang: Litt positivt 
 
Konsekvens: Litt positiv konsekvens, + 
 

7.2.5 Sentrums- og tettstedsutvikling i fht. nasjonale, regionale og lokale føringer 
Den planlagte barnehagen er i strid med Fylkesplan Østfold mot 2050 i form av 
tettstedsgrense og Kommunedelplan for Ørje 2007-2019. Rikspolitiske retningslinjer for 
vernede vassdrag er viktige også nær tettsteder. I kapittel 2 er nasjonale, regionale og lokale 
føringer listet opp, og mange av dem inngår i tematiske vurderinger som en del av 
konsekvensutredning og temaer det redegjøres for.  
 
Sett i forhold til dagens beliggenhet av Grimsby barnehage er den valgte lokaliseringen på 
Bommen positiv for tettsteds- og sentrumsutviklingen i Ørje. Det er fremtidsrettet i forhold 
til klima, folkehelse og transportavstand og -metoder, og det kan øke boattraktiviteten i Ørje 
og Marker, jf. Kommuneplanens Samfunnsdel.  
 



  NATUR, PLAN OG UTVIKLING  

36 
 

Konfliktgraden med overordnede føringer for sentrum og tettstedsutvikling anses derfor 
som positivt.  
Verdi: Lav – lokalt svært viktig 
 
Omfang: Middels positivt 
 
Konsekvenser: Noe positiv, ++ 
 

7.2.4 Barn og unge, friluftsliv og universell utforming 
Området er i dag ikke tilrettelagt med universell utforming. Plan og bestemmelser vil 
forbedre forholdene.  
 
Med fortau styrkes vilkårene for gående og syklende, både for bruk av idrettsanlegget til fots 
og på sykkel. Forbindelsen for gående i lokalbefolkningen til arealene vest for elva gjøres 
mer attraktive, herunder til friluftsområder i skogområdene vest for Ørje. Det samme gjelder 
for gående fra vest til sentrum.  
 
Arealenes egnethet for barns utvikling, læring og mosjon gjennom barnehage i planområdet 
er gode siden det er arealer som skal bevares som grønne og det er fine arealer med 
mangfold i naturtyper og arter i omgivelsene rundt den planlagte barnehagen. Arealene for 
barnehagens uteområder er gode i felt BB1 og en viss sambruk med noen av idrettsanleggets 
arealer er positivt.  
 
Barnehagen på Grimsby gir gode muligheter til opplevelser i nærområdene, men ved en 
sentrumsnær beliggenhet i et naturområde med en viss bebyggelse er mulighetene kanskje 
bedre. Aktiviteter kan knyttes til et variert landskap og naturmangfold i nye barnehagens 
nærområder.  
 
Konsekvenser for barn og unge inngår også i temaet trafikk.  
 
Under anleggsperioden vil ferdselen kunne begrenses for gående til og fra gangbrua.  
 
Verdi: Lav- viktig lokalt 
Omfang: Middels positivt lokalt 
Konsekvenser: Middels positiv konsekvens, ++ 
 

7.3 Vurdering av andre konsekvenser 
 

7.3.1 Vann, avløp og overvann 
Det lokale VA-nettet har kapasitet for barnehage med ca. 120 barn. Ved videre utbygging til 
utvidelse av idrettsanlegget med dusjanlegg o.l., må dette vurderes på nytt og kan begrense 
utbyggingen i feltene BI1-2.  
 
Det er kapasitet i drikkevannsforsyning. Slokkevann kan hentes fra en av innsjøene og/eller 
fra Ørjeelva.  
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Overvannshåndtering fremgår av fellesbestemmelsene ved at rør og kulverter skal 
dimensjoneres for 200-års flom, og klimapåslag 40% skal vurderes. Med grøfter langs vei og 
naturlige vegetasjonssoner spredt rundt i planområdet i et hellende terreng, kan noe av 
overvannshåndteringen baseres på naturlig infiltrasjon i sand og grus i grunnen. I tillegg skal 
overvann håndteres ved oppsamling fra større takflater og tette flater på marknivå i felt BB1 
med tilkobling til overvannsnettet eller etablering av ny overvannsledning til elva.  
 
Det er ikke grunn til å tro at overvann vil vesentlig redusere den økologiske og kjemiske 
tilstanden for vannforekomstene eller grunnvannet siden slike flater er begrenset, mye sand 
og grus i grunnen og infiltrasjon i naturlig mark, jf. vannforskriften §§ 4, 6 og §12.  
 
Oppdimensjonering av renseanlegget for å hindre at kloakk renner ubehandlet direkte ut i 
elva må sikres i tråd med forurensningsforskriften. Kommunen ønsker å gjøre det i egen sak 
utenfor reguleringsplansammenheng.  
 
Konsekvensene for miljø og samfunn i forhold til null-situasjonen anses å være lave.  
 

7.3.2 Energi og klima 
Marker kommune som utbygger, ønsker at det satses på gode løsninger for energi og klima i 
utforming av barnehagen. Dette vil det bli fokusert på både i form av finansieringsmuligheter 
og konkrete løsninger ved prosjektering av barnehagearealene. Videre ønsker kommunens 
formannskap å se på mulighetene for utstrakt bruk av tre som byggemateriale.  
 
I planforslaget inngår i fellesbestemmelsene at det skal søkes energisparende løsninger som 
er klimavennlige.  Det er videre lagt vekt på tilrettelegging for klimavennlige transportformer 
som vandring og sykling.  
 
Det er kapasitet på dagens strømnett for ny barnehage dersom det ved utbygging av ny 
barnehage velges løsning som f.eks. bergvarme som oppvarmingskilde. Ved evt. utbygging 
av idrettsanlegget må kapasiteten vurderes på ny i forhold til prosjekterte løsninger og 
alternative energikilder. En vurdering av kapasiteten beskrevet i kapittel 4.1 er ut fra dagens 
situasjon, og ny vurdering må gjøres før bygging, jf. fellesbestemmelsene.  
 
Det anses ikke at det er konflikt med dagens luftførende høyspentledninger i nordvest siden 
faresonen med bestemmelser legger opp til at netteiers sikkerhetsregler skal følges i en 13 
meter bred sone.  
 
De planlagte tiltakene har lokal verdi i fht.klimavirkning, og konsekvensene er lave for klima 
og energinett. Det vil være en fordel om bergvarme eller annen energisparende løsning for 
oppvarming anvendes.   
 

7.3.3 Kulturminner og -miljøer 
Idrettsanlegget og eksisterende boligbebyggelse er en del av Ørje. Forskrift og Rikspolitiske 
retningslinjer for vernede vassdrag har lavere terskel for ny bebyggelse ved eksisterende 
bebyggelse og tettsted. Plankart og bestemmelser legger til rette for bevaring av 
vegetasjonsbeltet langs Ørjeelva og etablering av nytt vegetasjonsbelte i nord slik at det 
nesten blir sammenhengende langs Ørjeelva. Det tas videre hensyn til landskapsbildet, jf. 
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kapittel 7.2.2, gjennom naturlige vegetasjonsfelt deriblant bevaring av naturlig edellauvskog. 
Skråningene mot vest i form av feltene GN6, G4, G5, GN5, G3 og GN4 skaper variasjon i 
landskapsbildet og bryter bebygde og opparbeidede arealer i landskapsbildet. Dette demper 
landskapsvirkningen for Haldenkanalen og de nærmeste omgivelser som kulturminne.  
 
Det er mulig at tillatt bebygd areal for feltene BI1-2 er for høyt og burde vært satt til 
%BYA=20% for å begrense graden av bebygde flater i framtiden. Det er ingen konkret 
utbyggingsplaner, og for å ha en plan og bestemmelser som sikrer videre tilrettelegging er 
bebygd areal maksimum 40%.   
 
De lagrede massene og nedhogd skog på arealene der barnehage er tenkt opparbeidet og 
bygd, gjør null-situasjonen til noe verre enn uten, og tiltaket innebærer fjerning av massene.  
 
Riksantikvaren har i sin database listet opp Haldenkanalen blant kulturhistoriske landskap av 
nasjonal interesse. Gjeldende fylkesplan verdsetter også Haldenkanalen høyt. I planområdet 
og dets omgivelser er det bebyggelse og anlegg.  
 
Tiltaket medfører middels negativ konsekvens dersom man bygger ut feltene BI1-2 til 
bebygd areal (BYA) 40%.  
 

7.3.4 Planteskadegjørere 
Planområdet består ikke av kjente planteskadegjørere. Tilgrensende arealer består ikke nylig 
av dyrket mark. Det er derfor ikke grunn til å tro at tiltaket medfører fare for spredning av 
planteskadegjørere i landbruket.  
 

7.3.5 Forurensning 
Det er satt rekkefølgekrav og krav i bestemmelsene for felt BB1 at lagrede masser som ikke 
er tillatt som byggegrunn for barnehage, fjernes fra felt BB1 og håndteres i tråd med 
avfallsforskriften. Dette innebærer konkret at de lagrede massene med asfalt m.m. må 
fjernes fra planområdet og deponeres eller brukes som gjenbruksasfalt eller annet tillatt 
bruksområde.  
 
Eldre asfalt produsert før ca. 1965 kan inneholde PAH, hvilket gjør at de lagrede massene 
med asfalt og annet uspesifikt innhold kan komme i kategori farlig avfall. Det kan kreves før 
mottak av massene, undersøkelse av asfaltens alder m.m.   
 
Deler av arealene i planområdet har blitt brukt som snødeponi.  
 
Det er i fellesbestemmelsene satt krav om innhenting av tillatelse fra 
forurensningsmyndighet før graving i grunnen. Dette gjelder først og fremst ved og rundt 
renseanlegget samt de lagrede massene i det såkalte felt BB1. Nødvendige undersøkelser 
skal foretas før tillatelse til terrenginngrep kan gis, og tiltaksplan skal utarbeides og 
godkjennes. Dette er i tråd med forurensningsforskriften og avfallsforskriften.  
 
Renseanlegget er en potensiell forurensningskilde ved flom og generelt ved drift. Det er ikke 
satt spesifikke krav til driften og sikkerhetstiltak, utover generelle hensyn i hht. TEK17 ved 
nybygg. Dette skyldes at renseanlegg for kloakk hører inn under forurensningsregelverket.  
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Temaet anses hensyntatt i plan og bestemmelser. Forurensningsloven med tilhørende 
forskrifter vil også sette rammer.  

 

7.3.6 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) er utarbeidet i henhold til hovedprinsippene i Veileder 
Sikkerhet i kommunenes arealplanlegging (DSB, 2017). ROS-analysen fremkommer i egen 
rapport.  
 
Det er ingen temaer som faller i gul eller rød kategori for risiko i den utførte risiko- og 
sårbarhetsanalysen.  
 

7.4 Oppsummering av konsekvenser 
 
Matrisen er for temaets verdi i planområdet og tiltakets konsekvens for hvert tema.  
 
For både temaet landskap er det middels verdi, og tiltaket har litt negativ konsekvens, se 
tabell 1.  
 
Tabell 1. Sammenstilling av konsekvensene i tabell 

Verdi Liten  Middels Stor  

 
Konsekvens 

+++    

++ Sentrums- og 
tettstedsutvikling 
Barn, unge, friluftsliv 
og universell 
utforming 

  

+ Trafikk  
Flom 

  

Nøytral, 0    

-   Naturmangfold 
Landskap 
 

 

--    

---    

 
Spesielt for temaet naturmangfold er det positive og negative konsekvenser av plan og 
bestemmelser, og det differensieres i vurderingen av naturmangfold i kapittel 7.2.1. Dagens 
situasjon og utviklingen ut fra den er ikke positiv for naturmangfoldet. Verdien av biologisk 
mangfold er middels, og konsekvensen er nesten nøytral veid opp mot fordeler og ulemper 
med dagens situasjon vs. plan og bestemmelser. Det er likevel kommet fram til at plan og 
bestemmelser har en liten negativ konsekvens siden det er vanskelig å hindre spredning av 
frø fra fremmede arter ved intern flytting av masser. Dessuten blir noen fysiske inngrep 
irreversible, bl.a. i fht. restaurering av sandsvalelokalitet og bevaring av rik blandingsskog. Ny 
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brygge og økt tiltrettelegging vil også være med å kunne øke menneskelig forstyrrelse av 
fugleliv m.m. 
 
Temaene sentrum- og tettstedsutvikling samt barn, unge, friluftsliv og universell utforming 
har lav verdi og ganske store positive konsekvenser lokalt.  
 
Flom har lav verdi i planområdet, og plan og bestemmelser har positiv konsekvens.  
 
Trafikk har lav verdi, og tiltaket har litt positiv konsekvens.   
 
Konklusjonen er at planområdet er godt egnet for utbygging av barnehage. Det er negative 
og positive konsekvenser av plan og bestemmelser. Fordelene er først og fremst for 
lokalsamfunnet, og de er viktige samfunnsmessige fordeler.  


